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S H E E P S-T O G T
na

Y A N D
en

GROENLAND
gedaan door

DITHMAR BLEFKENIUS
In 'f^aar 1563.

Waar in d'ontdekking der Landen , Godsdienftcn , en Zeeden der Mcnfchen , ne-
vens fonderling.fcldfame ondervindingen, nauwkeurig béfchreven worden*

Nu aldereerjl vertaald.

Met noodige Konft-Printcn , en een Regifter verrijkt.

By
TE L E Y D E

P I E T E R V A N D E R
N
A A j Boekverkoper.

Met Privilegie.
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V O O R - R E D E N.
Gmjl'tgc Lefer

!

Lfoo 't nu niccr als 40 jaren is geleden , dat ik ïn

I

Tslaml gcWcdl ben, fult gy u vemonderen, dat
I dcfc' Bcfchrijviiig nu ecrft htt ligtfiet : Maar ik

fa! d'oorfaak daar van korteliik verhalen.

üyt Tslafid ben ik (als hier na fal volgen
met l^alken'iers na Lt[fai?o» gevaren , alwaar ver-

ftond dat drie Schepen naar /«.V/V« Zcyl-rcdc lagen. Tot dcfen

Togtwas ik fccrbegeerig
,

gelijk ook v^^aren twee jonge Neer-
laHders , die ik tot Lijfah^ gQvouócn had : Wy fijn dan met ons
driën na C^aW/A* getrokken ; maar eer wy daar quamen, waren
de Schepen al weg ; daar op fijn wy alle drie na Golette in Barha'

ryen gevaren , daar ik Qcnlienegaad vond, die te Deventer w^s
geboren, en tamelijk L^j/z/'w kondefpreken; defe woonde in

Numidien^ nu Marocco gcnaamt, in de Stad7/V^/<, daar hy

lijn voornaamftc Huyshouding en Wijven had, welke na de

Wet Mahomets éxxcvJiXïQW^

Als nu mijn twee Medgelèllen wederom na Spaanje waren
gekeert, ben ik met defcn voor Knegt , of liever Slaaf, omgc-
reyrt ; cn heb een groot pak Linnen , daar hy mede handelde

,
op

mijn rug gètorlt. Dus fijnwyeerft mBiferta owThmis ^ daar

na door hci Koningrijk Marocco ^x\?iéc Stad 7/»^/V, gcreyfi:. Van
defe Stad fchrijft Procopim^ datfe ten tijden van den Rigter jfö-

y«i3, van dicgeene, die voor hen vlugteden, foudefijngcbouwt,
welke Gefchiedenis in twee Marmere Colommen (Pylaren) fou-
dcgegravecrt fijn, met defe woorde-n : Wy fijn Muarufis^ die

ivy t^oor den Rover Jofua gevlugt fijn^ en hoewel Antimachia'

v^i^/zj dcfc dingen verzicrtagc, foo hebik doemaals nogeenige
tekenen van vervalleneMarmcrcZuylcn met onbekende Lette-

ren
y

by een fchoonc Fohteyn gefien : Maar alfoo ik op dien tijd

Procopjus uki had geleien, heb ik my niet wijders daar na be-

vraagt; ik wil daarom voor mijn pcrfoon aan Procopius geloof

geven, temeer, wiil hy fchrijft, d^iX^Carthago op dientijd, cn

van dcfèlvc Volkeren is gcbouwt : Maar ik late Procopins varen.

In defe Reys fijn vijf jaren doorgegaan , ondertufTchen heb ik al-

tijd de dingen van j}/iïWforgvuldig bewaart
; lijnde daar na we-

derom tot mijn eerfle Studiën gegaan , ben ik tot den Prcdik-

dicnfl aan het Ho{ vm Graaf Ouoi^an Scbo^wenl^urghcTOcpm^
niet welken ik ycele Rcyfen heb gedaan, alfoo dat ik nimmer
tijd heb gehad , om de dingen die ik overhoop in 2i/W had ont-

worpen , in bcquamc rang te fchikkcn.

Daar na ben ik in 'c jaar 1 5-82. van den Keurvorjl ^an Keulen
GebhardTrnkzss , in de Stad Ben beroepen , van Waar ik na Keu-
len^ om defe Foyagie te laten drukken , ben gereyft

, op welke
Reys ik van vier Moordenaars wicrd overvallen , die my uyt-

fchudden, en met drie-en* twintig wonden naakt lieten leggen,

aan een onder haar mijn Hembt , om my daar voor te begraven

»

voor uytfchenkendc, alfoo fy niet anders meenden , of ik was
dood : Nogtans ik ben door dc hul pc Gods uyt haar bloedige

handen verloll, cn door fijnegenadc nu nog levende: Maarmij-

nc pampicreh van Tsland^ nevens alle ho(^p , om oyt daar weer

aan te geraken , had ik jammerlijk verloren.

Als nu Maarten Schenck 1 5*88 dc Stad Bon had ingenomen,bcn

ik voor de tweedemaal aldaar wederom beroepen; alfdoen heeft

feker Ruyter , welke my bekend was
,
mijne fchriften van Tsland^

fcer toevallig in een leeg Huys gevonden , en mids hy mijn naam
cn hand kende, my die weer ter handgefteld , en alfoo fijn fy

dus lang onder my gebleven , tot datikfenu eyndelijkdoor gc-

ftadig aanhouden van geleerde Mannen, heb in 't ligt gegeven.

Ik betuyg dan hier mede , dat ik geen vcrdigte leugens , maar het

geen ik felfgefien en ondervonden heb, verhaal: hoewel ik niet

onbewuft ben, datter genoeg fullen gevonden werden , die al-

les ongelooflijk, cn niets als datfe fclfs gefien hebben , voor waar-

heyd agten. Dit is ook de reden waarom defe geleerde en treflijkc

Mannen, welke niet fèer groote moeyten en fware onkoften ^

deftige Gefchiedenillèn en Voorvallen hebben gefchreven , als

daar fijn Herodaus ,
Tbucydides

,
Xenyphon , en meer andere , foo

verfoeyelijkc fchennis werd te laft gelegt , datfe voor Leugenaars

werden gehouden. Maar defe ongelovige Berifpers en Zoïli be-

hoorden fig t'errinneren, dat in alle Landen niet eenerhandema-

niere van leven en doen is
,
nog ook eenerley Vrugien ofDierem

voortkomen , alfoo men nu uyt Indien^ waar alles anders als by

ons gevonden werd, kan vernemen , en hoewel wydat felfook
niet gefien, maar het alleen van Jindcre gehoord hebben, nog'

tans gelijk fulks veele en geloofwaardige Mannen betuygen, waar

cn waaragtig is. Hierom verwagt ik , iiat vröome en ervaren"

Lieden , dit mijn fchrijven niet fullen vcragten, maar met ver-

ftand lefen : Die het tegendeel fuUeji doen
, mogen , eer fy oor-

dcelen, van de koften en moeyten!, arbcyd en ellende, die een

Reyfiger moet uytftaan, felf een proef nempi. Gegeven uyt

mijn Studecr-kamer tot G/Vji/^» , in 'tLand van Altena, den 24
Maart lóoS.

DITHMARUS J3LEFKENIUS.
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SCHEEP S-T O G T
na-

YSLAND^" GROENLAND,
van

DITHMAR BLEFKENIUS.
1. Hoofdstuk,

Wanneer Tsland eerft is bekend geworden.

Hoe den
Autheur
felegent-
cydbe-

komt , om
na yshind
te guaii.

Sijn luft tot

rcyfcn.

Bcfchrij-

ving van
Ysland, cn
byfondcc-
van.

heden daar

Of Tsïand
het Thule
van rtolo-
irxus is.

Wie het fel

ve cn
Groen-
land ccid
ontdekt
Ijcbbcn.

P^aiupcn CU
avonturen
Tan d'ont-

dek kers.

't jaar 15-63 toavcn tot

Hamburg fehecc ïüoopïicbcu/

bie tluee .jècöfpen na Ysland

foubm afbaai'Diflcn : <Btc{t

üerroatcn / na sjeluoonre /üan
be 23eöienaar§ bc^ *0ablö^

ftcn tooojb^ / in bc gcnoembc
^rab/ omljaat baar toe een

Predicant te befojöen. ^jhloajJ

tet felüci: tüb aïbaac / bectoagtenbe mijne 25oeftcn

ban Roftok, (ïjnöc onbcctu|Tc&cn in baaglijfifcljcn

omgang met be rrcdïcantcn. .Do6i:or Paulus vau

Eitzen bie be boomaamfie toa^ onbct be fcïbe / lep^

be mp fnlfig te booten* I bic feec begccng toa.ö /

nienlue en b?eembe ïanbcn te öefien / namfulUiJ

ÖcbJilïig aan. ^cn 10 April gingen bip 't^epï/boe=

ren onbec Engelland en Schotland ïjecn / cn yafTcec==

ben bc byftljien Orcadifle <ïBplanben / ban bcbjclfte

Ferouwc m Hitland alleen ibebjoonb bjei'öcn ; al==

öaac fagen ton een ïjooge dotj? / in gebaantc ban een

Moniks-kap/onbet toclfte tegcnjï alle toinben een

bepligc fcïiuplplaat^ ió. 14 J^ny fagen top

Ysland
, fïg opbocnbe aïS een 3©olh in be tomtec/

p' baag^ baat aan qnamen top in be i^aben Hafne-

tbrt, in'tgnuben njnbc/ aanHanb*
Ysland ( ban be gcoote fioubc en {jet gcbnedgm

aïfoo genaamt)/i.ë een lonto cn becgagtig llanb/bol

^neeuto / toeï ttoecmaal grootec alé 't€pïanb bi-

ciiien, ïjeböenbe / na'tfeggen banOiaus Magnus,

in be lengte Ijonbecb mijlen; agtmaanben i^ baac

Öet W$ I cn nogtan^é b?anb Ijet oEplanb ban bin-

nen/ cn batite meec / ombat gebucccubebercntijb/

boo: be ftonbc bc Ijittc toerb hxwwzw gcïjonben- <0it

OEplanb öeeft be b?ecttc boo: ben ^Equator ban 6s
Graden en ccnljalf. aianbeö'felfj?.ï^oo?b5übc leggen

b'Cplanben Ebud£. ©f bitnn bet Hanb fp/ bat

Ptoiomsiïsnoemb Thuie , of bat Ijet beqnamec Ys-

land geboopt I \^ mn onbcftenb / gdijft ooh öet

Thuic ban Ptoiomasus niet toerb gebonbcn ; foo flel-

Icn ooft bc ïtaavt-befcljnjbet^ ban boo?leebe tijbcn

een mcerbecc lengte / omtrent Schotland , enb'om=

Icggenbc Itanben / aK Ptoiomxus gcbaati Ijceft.

©olfté oojfp?ong fal ift toat Ijooget opöalen /

baat in nabolgchbe be 5|aar-öoeftcn ban Ysland.

3in'tjaar 1400 ten tybeban Alcbrand, 25if|c|f)op

ban Brcmen
, fijn baac gctocefl fehecc€belliebcnupt

Ooflvnefland cn Brcnicn , bic in't .ï^oojben nicntoc

Itanben toonbcn foeften. 5^efe gingen 't gcpt ban
bcWcfcr, booiünb'^nlanbenOrcades, cn bonben

bit 45Planb / bat boen al bctooonb toa^ / in 't upterft

ban Europa , mmtmbm öct/ om be grootc hou-

bc m{)ct^^l Ysland: 2ll^fpbctbcc|!ïoojbtoaatt^é

aan boeren / bonben fü een anbcr €planb / bat fli /

om bat Ijct ttqtwM Xuaar ijS / Groenland boopten.

aBillenbe nn nog berber na ïjet .iJJooïben boo? bc |3ö^-

jec / toicibcn fP langen tijb bccljinbeib boo? Ijet /

cn ten laatflcn met groote moeuten baar upt geraaht

fil'nbe / qnamen fp öp groote ÏDdlen en biftfte <©np=

flcrnifTcn / toaar upt /na bc getnpgenié ban ülaus

Magnus, bic be Navigatie bcrflaan/ meunen/ l^atbc

©ïoeb ban be Sec boonftomt. Iffiecbtccf/ opren

^cljip na / be öeele iDïóot / 't torïft na bed fuftftdin-

gen cn' gebaren / booj bc Tartarifche Zee gcftamen

in een Ijcct Hanb / cn albaarin een groote cn fcer

toööe ï;?aben nangeïanb : Certoijl nu b'3!ntooon-

(

bcc^ ban bit Htanb / om be grootc öittc / ïjaar in 5 1 (j

.

ïjoolcn cn bcrbojgene plaatfen beifcljoolen / na:=

men bie aan 3tanb getrcben toaren/ bedgonbcn
anberc ftofilijftö^ben/ *t todft fp Ijiercn baar bon*

ben / na ïjaar ^ctjip mebe : maar algf fp fagen / bat

öaac bcdïlonbcnbanpnuntfpjediïijhc grootte bec*

bolgben / bloobcn fp fecr bccbaafl na 55oo?b / tocr=

bmüc een ban öaar/bie/oberlabcnlijnbemetljnpt/

nietöab ftonnen ontloopcn / banbcfc ïljonbcn ber-

fcöeurt. oBpnbelöft fïjn fp na lang omftoecbcn/en==

be öaar nautobcrmijbcnbc boo^ be bobengemclbc

3©d(en en 5&2ap-ftolftcn / in Mufcovicn , en toö*

ber,SbOO?ïipbe<©Ofi-3ee/ tocbcrom rot Breinen ge-

arriveert , boenbc aan ben boo?gemdben JÖiffcöop

ban Breinen Aiebrand, berflag ban "^mt toebecba^

ren en abonturcn / boo:geballcn op befe toonbcrlijltc

iJtep^*

©oojtefc tijb/ namentïöft in 't jaar 840/ onber

bc tïegecring ban Carolus Simplex, fljnbcNooren,

na'tboo?beelb / tod eer ban beSwitfers, ten tijbe

ban JuliusCxfar, uPt Noorwegen na Vrankrijkgc^ wanneer de

togen / Ijebbcn baar ban een goebgcbcdrc/ 'ttodft j;^";^^^;;^^^'^-

op ben (jupbigcn bag nog na Ijaar / Noormandyen vrankrük

toerb genaamt / ingenomen cn öcfeten ; cn baar upt fijn geko-

niet alleen ftoare ©Oilogen tegené b'Engeifche gc=

boerb / cn be Sec langji bc Hoiiandfche cn Vrieffche

^tranbcn / boo? Ijarc geburigc flroperijen ontrufl

enonbcpl gemaaftt ; maar fp Ijebbcn ooft bc Sara-

ccenen, bicinltalientoarcningcballcn/upt Apulien
J^^*"

'''''

cn Calabrien bcrbjebcn.

©anljaarUanbjjliebcn bie tïjnp^ toaren geWcbcn/

Öeïiiben (Tgfonnnige nabcrïjanb mecrlüoojbtoaarb^/

al^ in Hitland , Ferouwc , cn Ysinnd berfp^cpb : 3B>it

geeft onber anberc mebe ï)aar ^p?aaft met bic ber

oubcNooriieden obcrccuftomflig/ tc ftcnucn / todftc

nu aan bc gecftant / boojnamcntlyft ontrent De

bermaarbc ï^aben en Sftoopflab Bergen
, toegen Den

omgang mee De Ouytfchen, fcer ijï beranDerb.

ir. Hoofdstuk.
Van de Godsdienft der Xslanders.

ANno 1398 regecrbe in Denemarken cn Noor-
wegen , Woldcmar bc ttoecbc / toicn^é |i5ahome=

Kngcn bat öebbcn bcljoiibrn tot \ir\c i{?eitog in Po-

meren, cnChriftoffcl©o:ftin Baycrcn,toe. *0nbfr

fijn *©cbieb toaren ooft b^Ysiandcrs , gdijft fp ooft

nog fijn / bie ten fijnen njbc cerfl De Chrütciijke Reli-

gie Ijebbcnontfangen / na bat fu foo lang b'Afgoden

gcDicnbljabben.ïDeööeuDc/ai^noggcfcptfaltocrDen/

be <©unbden bodï Ijare gcirienniamccnljup^bjien^

ben/ tot bat Luthcr \§ üchcnD getoa?bcn / toanneer

ïitoningChriftiaanban Denemarken, Dc Ijcrbojming

na be Heer ban Luthcr, Ijceft aangenomen/ en in fijn

ïtoningnjften cn Hanben Doen booupïautcn / De-

fdbe ban alle bn-gdoof cn 25cc[Dfn-ö(enfïen fup=

bercnDc. <©efc Ijceft ten Dien epnbr ooft ^?eDiuan=

renin Ysland gefonben/ aï^mcbemï©?uftfter/ bic

ben Bybcl boo? bc Leeraars , todfiC Dc Latijnfchc

iCaalniet enberftonben fbic'ei* boen bed toaren)/

cn ooft tot bienft ban be <&m\mm j in bc OeftenDc of

Oaar llKocbct-fpïaaftfouDcD?uftftcn / met D'?tantc=:

ftening ban Mcianchton , cn alle Dc 25ocften ban
Urbaan Dc ïtoning en anberc. ÏJp Ijecft ooft upt
Ysland beroepen bcquamc^ïongclihgcn/ todfte DP
totDienftDer ïierftcncn^cljcclenbaa IjaacliJabcr*

ïanD / op fijne hoftcn in ïljoQgc-„5>fijool ban Kop-
penhagen ijccft opgctroftften rn.taten ftudcrcn.

nitiiniarl-lef kcnius. A ' ^OCU

M'anneer
d'YsIanders
het Cliri-

ftendom
hebben
aangeno-
men.

Hoedcher-
vormijig na
de Leer van
Luther daar
is inge-

voerd.



Sobere hï-

!U)inft der

BilTchoi)-

Die van
Sclialliül-

CCllC

Itoadc.

ftendom cci'fliii Ysland geplant gctoo?Öcn/ Ijaü

1)1' aïbatu gcojbincert tWt 25tfTcöoppen / tm in

Schnihoiden
, fijnbc tn 't üoRcn , öcii anöcreii in

Hollen , Of na't Wcflcn ig&efiTJÖilTcljoppennalJOl-

ijêt^ Öcböcn nu niet ban alleen ben pbelen Jïaam en

fCitcl / fónbet anbere inftomflen / al^ ban 25oter en

©ifclj. 3Ilé nu öe Reformatie in Ysland onbec ^0=-

ning Chriftfaan luaé sefcï)ïcb / ben 25incöop Uan
dcnucidfig Schulhoidcnteaen ben feinrn met Ijet gcmecnclioUt

affJl-ma- opfletoan / u^iteoenenbe Ijct Euan^eliiuTi , en om:=

ric. Ij2cngenbe be^SeUeUjelbbereu be.é iJtoningg?*

^Mïjet \30lflcnbe jaae i ) 35- ijceft be ifioning een

OBbelman upt be Ridderfchnp , genaamb Pauius

Hitfcld ( bieift mijn tljb n^S in Dccncmarkcn gc^

Hen Ijeü / boen ïjn al ïjeel oub ) I gcfonbcn na
Ysland, IfjemViooxfïcnbctoan alle^/ al^^banlBan^^

fcljap en a©apcnen/ tot fijn lïoo?nemen noobig/Vuel--^

ttealbaar geftomcn fijnbe/b'^proerige bempte/en be

!lcere bep Euangeliiimslvieertoernieulubeen opregte.

ï©cfelietV oprunt'mgliomft na Dcencmarkcn , al=

öaaï;eenanber<ï2belmanoniöct SLanb te tegecrcn/

«nopbeftcrh agttegcben. Cen fijnen tijbc toajï

albaat be magtigfte en üooniaamfle fechcixn Taddc

J3ondc, i-udUe foo fjaaft aljï betf ïltoning^ MmP
l50lli lieiteohften lua^^/ een nieiitoe famenflueenng

maafttè met be boo?naamrre ^planbcivtf / bie Ijp

öooifïjn aanlTcn op Hin 3ijbef)ab geöjagt/ foo batfe

Vjcöei'om Han ben ïiouing afHielen en ijem aanljin=

gen / in een ^Dlaat^J gcnaamt Waios tTamen fto=

nienbe. Ylinks beeb be 25i!Tcöop lian Schalholdai

,

bat lian'tOoiVcyndc, (jiccüan bcluect aan ben

^ 1-1. nnt. ©nbee-ftoning/ bie/ om bat bcfe Taddc Bondcbeeet'^

Tada-- fte^procubeclueftt Ijabbe/ alïemibbelenaanluenb-

beomljctlionUnebecop fijn 3Übe tcïaijgen. <©it

flmnbe ben üoo2tganft bec ©proeUgen / en ïjielp

Taddc Bondc outijbig aan fijn epnb : 2Jlfoo b'<©n==

beC"ftouing bit foo öaafl niet öab betflaan / of ÖP
fette (10 in behaal / UeunanenDebc fcïjulblgctotaf^

ftaub / en belooning aan be getroutoe Doojfiellenbe/

met ftvenge öeb?epging aan be ^Dligtöjeuftigc en

$)ai'bnclïïiige. <©it ïjab foo üeel fteagt / en foo

goebe inniuerrüng / bat be mcefie in aanmecfting

tïau't gcbaau en be fivaf / l-uclftc Ijaav befcïjoocen

flonb / Taddc Bonde en fijn JCauljangci:^ betlieten /

en ben Viccmy ootmoebigom bctgifni^fmechten/

m bat ooii Peeïutcgen.

ï^ieeop Voiecb gemelbc Taddc , alj? bpanb be^

CloningS en besJ ©abedanb^ uptgcuoepen / en bie

flg met bc^ Iftoningö «öefagOcóüec Ijabben Pec=

focnt/ Pcrlbonben öaat öp «Êcbe Ijem tcbecbolgcn

enomte Ü2engen ; cpnbelijhluiccb öp omcingelb/

ta plaatfe baac Ijn met be fïj'ne dfl getooon luaé

t'ontöouben/ en na bat fijn jfeaMterö geboobUia-

uw I feïPcr gcbangen / en tot een 25incöop / om
Uan ben felPen in be <fl5ePanfteni^ bcloaarb te toec=^

ben / gebmgt ; befe Ijem bjeugerenbe t'ontfangen /

b:agtmen Ijeui tot een ban beltanb-Stegter^/ bie

öën Daat boS boÏÏJó bjeefenbe / mebe aatfclbe / om
Ijem t'ontfatigcn* (2tee felbec tyb toa^é baac een

rn iammcr- moebig en Dappec |Ban / gcnaamt Jonas , befe

lijk aanfija fep&c t %h lucetbjieu ift öem bebeelen fal/ öaacöp
b3cl fal öcbjaact fijn / boojt^ paftte Ijp öem aan /

Ijieulu Ijem 't Ijoofb af / en begroef Ijem : ipluh^

bjaj? ben (Dpvoet geflilb / en ban bien tijb tot op

befen Ijupbigen bagtoe/ toojbalbaac^I5obj?3E»oo?b

na b'Augsburgfe Belijdenis gepjebiftt.

II 1. Hoofdstuk.
Van liet Leven en dc Seden der Tslanders,

B^)jd[\yt\\
b'arme «©emcentc bie bienflbaar i$

aan be ïSijfte / om batfe ban befelbe Ijaae

^cljuutjeuïS totbe ©iflTcljcvpontfangt/ (ïjn'ecb?ie=

beliep föoït ban Jlteenfcljen banfatfoen en aanfïen

in bi'tcCnïanb : aljf eerflelijft be Lochmaders, bat

/ tiegt^-lupben : ( fïjnbe Loch bp Ijaac foobeel

al^ Regt ) ; fn bcbicnen (jet ïtegt / en (ïjn beel in

getal / nogtan^ beuvtïinft^ / bat (j? tlnaalf om
Daar fiia tUjaalfjaatlpé öet luaatnemenbe. 3Dat befebe=
dricdciicy

f(„„ten / (Tjn fp alle gcljoojfaam : .Cen tUiecben be

voorname • Bondcn , of ÓJbeïïicben / onbec toelfec b'aanfïcn'

C M E E P S-T O G T VAN

Die vyaiiH

dcsKonings
en des Va

.

dcrlnnds
,

word uit-

geroepen ,

eynde
xaakt.

)
lijhfiefijn/ bicbemeefte ^djupten en ©eeljebben :

(Ccnbeiöcn be^iflcljoppen/ bat fijn be§??ebiftcv^/

bie'ec tamelijlt taliijlt/ en toaac ban fonmiige ban
alle fcljattingenbjp fijn,

^D'Yslandcrs fïjnbooj be banh feee ïjoobaarbig

en opgeblafen / bpfonbee om (jare ligcöaamlplie-

fïecïite. %\\iytWtKm\^t[xt\\l bie een botle r€on
Hamburger 25ice aan fijn moub fctte/ en baar upt
bjonft / al^ ïjab Ijet upt een ïian geUieefl. 25epbe /

foo bjel lEanjJ al^ ©joutoen / Ijcbben eenetltp i'ilee-

öing / foo bat baat upt naubJïijftsJ be lèxc of ftunnc

i$ te Remien. 5&aat i^ geen 3tinnen / al^ë bat'ec

ban bupten bjeeb gcb?agt. ï^et ©joulobolh iftt
fcïjoon: maat nogopgepjonht/ nog nabeïjoomi
geljabent.

%\\ 't gemeen fijn b'Ysiaaders feee genepgt tot

Overgeloof, I3cbbenbe fechei'c «flSeefïen of <©uube=
lentot l§upj>b?ienben / fijnbebefulheljctgeluftftigfl

in öct bifTcö^n / öie baat toe ban ben 5^upbel
nagtjJ Inctben opgebjeht : 3ilf)0cUïel be ^jebi-

ftanten geen blijt fparen / om Ijaac ban befe grubje-
len af te teeftftcn / bog fu fijn te biep bevbjojtclb / blij=

benbe befe quaal ( mit^ fp alle remebien ban be

Öanb bjyfen ) ongcneeflijft / in foo bene / bat fp
ooli ben IBint betïioopen / bjaar ban \\\n na een

ftaaltje fal bolgen. 't ^èelbe fc()2ijft ooft Oiaus
Magnus ban be Finnen , batfe ooft be ©aart bes

<^c0eepen / in goebe en boojfpoebige bainb / booj

betoobering fouben honnen opljouDen. ^oo bat
be ^atan met öa^ïïfpcelt/ enljaar befpot/ bjan^
neer Ijp fcöüntljaarbemibbelen aan beljanbte ge*

ben / om foo grootc faftcn met bcufeiingen upt te

boeren : alj? bp boo?beeïb : be maanbelijfte affon*

beringen bah cen ©jüfier / om baar mee be ©00?^
flcben en feeftere ^lanften ban 't ^cfjip te befirijftcn/

entoat ban biergelpftc grollen meer run.

^'*©uber^ leeren &are jonge ïiinberen (efen / en

baarnaljare 3tanb-regten / foo bat baarluepnige
gebonben lucrben/ bjelfte niet Icfen ftonnen. ïfet

mcefie ©joiilubolft gebïupftt in 't fcl)?Düen letteren /

al^bip / en baar nebenjS ooftCharaöcrs of teftenen/

bic gefjcele luoojbcn bebupben / en toelftc niet of

feer qualijft/ met onfe letteren fouben lionnen ge=

fcöjcebenUJcrben, ©anjongjJ op leeren fp bifTcljcn/

en baar inbolöerben fp al tjaar leben : fp öebben
nog tïftfter^ nog 23oubJerft : Ijaar ftoffc \$ ©ijï /

iBelft en ïttaas? : <ïI5ebjoogbe en met fleencn ge^

hlopte of gemalen \$ ö^ar bioob / en IBater

of a©cpönrcn gemeenen b.zanft / nogtanjj leben fp

beel jaren: niet toepnigeftomenber tot ben ^0uber=

bom ban 15-0 jaren / fonber batfe oopt eenigSlrt^

of l^eelmeefier beljoeben. ^\ öeb'er een ^t^xm / bic

fepbe / bat öp 2.00 jaren oub toa^. Olaus Magnus
fegt<nfïjnao23oeft / b'Yslaubers leben 300 jaren,

l^et meeflc beel ban b'Ysianders ïjeeft nimmer b?ooö
gefmaaftt of gefien. %^ b'onfe aan Ijaar Jiacel

berftopeti / mengen fp öet met iBelft / bat fp ban
Drabbel noemcn / om te betoi^cn / fijnbe fulft^

een25anftet en Iteftfternp alleen boo? ben 3tbcl,

ï©e Duytfchers en Decncn , bic op Yslaiid bareu
en ïjanbelen / ïjebben in be J^aben ban Hafneforc

een ^aat^ of iKarftt / bic ban nature flerft i$l
altoaarfc onber ïfiramen ïjare a©aren te ftoop ficl=

len/ alsJ ^cfjoencn / Mt^tn / <§piegel^ en bier*

gelijftc Jjuunferpen meer / ban biepnig bjaarbpt;
3©aar tegcn'^ b'Ysianders , Craan / <S>b3abel /

Stoftbig/ lulttc ©offe-bellen / en bootcr beuHip*
len* g^efebcrmangeling of ftoop / gaat nog bafl

ofbooj/ booj batfe ter bejjen boo? onfen 25?anbe^
luijn en 25ïer fijn opgebuft : <©p befe famenftom*
ffen bjengen fp ©jdubj en ftinbercn meebe / bjaar

banfp beïgoubJbare 3I>ogter^ aan b'onfe / toelfte

beftennen bat fp t'öup^ geen ©?oitoen Ijebben / om
23joob en 25ifcbupt/ ja om bjp geringer/ aanbieben

:

fomtöbjï geben fp bie ober om niet / booj een maanb/
of foo lang men baar aan lanb blijft : foo fp bc-

fb.iangerbb3erben/ öebbenfpöaarlieber al^ë te bo-

ren/ Xyt ïtinb opboebcnbe tot be©aber baar toe-

berfteert / toien fp öet ban fcljenften tot een mor-
gengaaf / met fijn JIRoer op ben Ijoop toe. 3in 't

gemeen ijS 't be 55ogter^ albaar een eer albu^ met
be Duytfchers berftcert te ïjeböcn / en befe bjerben bo*

ben

Inwooiideis

in Ysland.

Yslanders
opgebla-
rcHclicyd eh
fterk te'.

Kleding cii

Vrouwvolk.

Siiperftitic

en Over-
geloof.

Opvoeding
der Kinde-
ren.

W'ijTe van
fchrijvcn.

Dagelijks

werk.

Lang ïcvcn

Markt tot

Hafncfort.

WatmcH
daar ver-

handeld.

Sijn feer

vcyl met
hare Dog
ters.
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1

Mog Uoc-
icry daar

I )(J ben anbcre ociwifb ten ïj^rc Itanb^-bjitci;^ : foo
bec i^ö \ytt aïöaar Beltomen / öat be ïloei'erp / bie

bnpreh öct ölocb aefcötcb / geen fcljahbc nieec \$ j

niet tcgenflaanbc bc ^jebiftcr^ met aïïen pUcc cn

emft fi0 baat teflen.^ ftanten. |1)cn ftan ïigtriijft

afnemen öoebecbefe bcifcljcpbenfim ban bie gene/
bie ben mecflen fcljat fteïlenin ben jjDaagöom / aïé
Petrus J3cmbn berljaaïb in fijn befcösïjUingIj bah
Vencttcn in (jetfe^be 25oeft.

ï®e 3©ön en (jet 23iec bat fp ban b'onfe geftogt

Öelbbcn / bebjaren fp niet / maat bjinftcn Ijct iipt

onbec malhanbcicn / homcnbe b'cen tot ben anbec /

Wijn en 611 benitcn en om niet ; <©nbee bit fupyen berftalen
jjier duurt, fpjfj^-^vebaben/ niet in 02b2e/ maat foo al^ö^tïjaae

van d*onrc

jckogt of
gciuylt

hebben.

Onthalen
malkande-
icn, foo

Iju^ haai

Haar
vreemde
grillen OU-
trcut dc
Gaften.

Hoe fy die

CCil

in ben monb balt. ^iemanb \^ toegelaten ban be

(Cafcl op te (laan / om fijn bjaret te maften / maat
bc g^ogtet ht§ l^unógefTn^/ ofecnanbcte / ftmnt

foo öaaH atö pemanb Utenftr/en ïjonb onbet bc (Cafel

be 31Datet-yot / tettoijl b'aanfïttenbe togcïjeïcn aLé

^luijnen/ op bat Ijtt geUiub ban 'tuifTennict foa^

begcïjoozb \vetben : ©c pi^ nntgegbten Ijcbüenbc/

fpoelen fp be Jpot tocet fcljoon / en bertïjoonen

Öaat baat mee bjeer aan Cafel. ?^ie ban befe mobe
niet enöoub/ gaat£ii3{)aatboo?ongcfi1jilttboo?.

3!>e b2ienben ontfahgen fp met een ftu^ / mal*
omangcn. ftanbetcH blijtig bcfcljoutombe / of'etgren 3£up^

gebonben lueib op ïjaat hiccbcicn ( bat Dp gcbjeh

ban ILinnen fomiuiiïengefcljicb J ; Ocen 3tup^ fien^^

be / nemen fu bie met eerïiiebigljepb cn ontbelïïiing
En malkan- ban Ijaat ï)oófb af; biefe toctb afgebangen / neemt

LuXi af-
^'^^^^^ f^^'" «t^"^-^ /. öebanUt ben llnpfebangct /

vangen, en alfoo eeten fp malhanbetcn. ©abet / .ïDocbei* en

ftinbeten ffapen bp een / onbet een lijaircn-hleeb /

Haar flaap-fonbet tmxi^ l^oou of^ttoo. ^p piffcn alle in ee^

piaatfcii, nen 5^ot / b^aat mcebe fii be^ mojgcnj? Ijaat aan-
gefïgt enöanben bjaffen/' cn Ijaten monb fpoelen:

cn waiTcii. (jgn luat boo! ttM\ gcbcn fp Ijiet ban / bat öct geeft

fcboonöepb cn fttagt/ enberfterftt be fcnuluen cn

rS vIn" b'abeten/ betoatenbebcmonben tanben boo? bnp=
doodc lifföepb, ^n gebal baat cenigc 25ecften boo? öet-
krcngen^cn 3©atct of^necub) betgaan fijn/ (bat biltbail^gc^

öTahic
^^Ö'*^^ ) fcggenfpbatbieban <0ob gcffagt fijn/ bic

' ïionbenbe ban gtootc bjaatbe.

3fn'tiaat 15-64 gingen in een ©laatj?/ genaamb
Ackermis ', ccnigc ïloepbccficn bbjalcn / bie ban
beel ^neenb) / en bihfte bnpflctnifTcn obetbaïlen

fïmbc / niet Uïcct bJievben gebonben boo? in bc

IlSaanb April: fpbjatenlangboob/ nogtanjJon-
geqnetfl / nog flinfienb : bcfc txtzX^z men om / een

bed ftteeg ooft ben «Obetflc / bp bjclftcn ift boen
bjoonbe ; bat betf ïjp niet afflaan / alfoo een gift

te betfmabcn / onbeï)00?lijft \$ / maat ïjp gaf öet
' aanbeatmen.

g|n ben 3©intet onbet / boo? / cn na Ijet <^on-
fïnptcn / of bc dèon-tocnbing (SolQitium hybcr-

. num; al^bc^oniijinbcteftcncn ban ben Boog-
^^gt IS,

fchutter , Steenbok , cn Waterman , fïjnbc in bc

JÜBaanbcn ban November, December, cn January,

i,^ 't baat geen bag : alleen ïjcbben fp aljJ ban ligt

ban bc IBaan en be ^tetten / rot bat bc in 't

teeftcn banPifces bjcbet fieett / 't bjelft gefcïjieb in

Febrnary : %n 't tegcnbecl in ben ^omet / afó bc
^On op 't ÖOOgfl i^/ (Solltitium ajftivum ), ch in

bc tephenen banbe Tweelingen , Kreeft cn Leeuw,
bat \$ j in bc USaanbcn ban May , Juny cn ^Juiy

,

i§ baat geen nagt / maat een gebutigen bag. 3[n
be 3©intet fjouben fp ftaat beel bagen aan een in 't

25eb/en oeffcnen Ijaat in 't ^cljaaftfpel/tctbjijl ö^at
59icnfibobcn Ijaat be ftofl booj 't 25eb biengen.

Wat fy j loo gin be Itampcn b?anbcn fp Ctaan* / en öate
in d'een ais ïfiaatffcn fijn ban (©ngel %\ February, al^ be

tlidc*^ doen ^^^^ 'ii^'^tn öatcn Horifont i^ / en bc bagen (an--
• gen / bcginneivfp te bifTcn / cn bangen een ongc=

looftafte mcenigte / alfoo bc ©iffen / bie nn bjie

JBaanben lang inbe bnpftetni^ l^t^imn gcfloom-
mcn / foo ïjaafl fp een looben ©ié aan een ^fet
fien / baar na toe fbjcinmen / en foo toaat fp öct

felbc maat aan raften / gcbangen "^zthm I ban
toelfte fp ban be gtaten upt boen / cn bic in bc Ingt en

bjinb te bjoogen ftangen ; upt fjct ©et of ^nge^
bjanb ftoften fp #lp of Ctaan. ï^oo? be fiiubere

cn b?oogc lugt / bic &ict \i / toetb bere©iö' fonber

Wanneer
daar gc-

duerig dag

Dfi lugt,

fondcr ee-

Tvig Sout

verdroogt
en bewaart
iiy hai de

^out langen ttjb boo? ïjct bebetf bctoaavb / gelijft it6\,
ooft befclbc lugt / of ^on / cn bjinb / bc bcttotrfng~~

=

ban be^effagrc ©eeftcn afixjcnb.

IV. HOOFDSTU K.

voor be-

derf.

daar fijn .

veel wcrmc
Ëaden.

Ên wondér
lijke Duy^
kers.

Ook Poe-
len , die al

wat^r in
komt, in
yfcr of
rteen ver-

anderen.

Een koude
CU warrne
Fontcyu
by ceu.

Een andeie,
wiens waicx
de Pokken
geueell.

Vreemde
K.0t2.

Vande Wonderlijke Poelen en Rivieren in Tsland,

IÜï
betfcïjcpbe ^laatfen / bpna boo: Ijeel Ysland

,

ftjn natuutlijftc Babrtoobén en biatme Fontey-
nen , bic met groote mcenigte luatet uutgeben /
bJclft toatet / alg ïjet beginb ftout tc bjeiben / fïg
bobenop J)b3abelagtig bertoonb ; in bitljeetbaa-

tet / bjaat in men nanbjlijftö fijn binm fonbcc te

bjanben ftan in fleehen / (Ictmen ban öetrc 5&up^
ftct^ ban eenroobc couleur, toclftc/foogptoilt/na^
beten / bcrbbjijnen / en foo gp te tng gaat / fto=

men fp toeetom ; foo boen fp alhjb/ fpeelenbc met
ben iCoeftijftet / bie'et lufl toé ïjeeft. ©f Ijet toaat*
lp 55upftct5J fijn / Iaat ift anbcteoozbeclem

3!n't Weitcn ban 't Ofplanb een gtootc ^orl
bicfeetftoubip/ getoclöig tooftt / enalle^ toatbaat
in ftomt in tocunig bagen in ^teen betanbctb : bat
nogallctmeeHi^tebettoonbeten/ iö/ . bat foo men
een ïlfoub in begtonb fïecftt / fal (jet onbetfle bed
binnen ttoec bagen in ^fet/ cn Ijet mibbeïfle/ bat
in 't toatct geftaan \wt / in ^teen fïjn betanbctb /
en nogtan^ bat boben Ijet toater / of b^oog ge-
bicben / fijn oube geöaante ban Cjoiib bcöoubcn.
l^iet ban Ijeb ift ttoeemaal een pjoef genomen :

toant al^ ift öct onbetfic bed / h^t ht gebaante ban
gfct Ijab / "aan 'tbjiet fjab gelepb om't toceftte
maften / b?anbel}et a(jj een ^fitecnftool. .fSogfïjn
bigt bp bc ^ee / in een piaat^^ / bie gennamb toetb
Turloks-havcn , ttoce Fontcynen , b'eene tject/ b'an-
bete ftoub toatct uptgebenbe; bit toetb boo? een
(ÖJoot / aan een baat toe hzxt\}^i plaatjJ gelepb cn
gctcmperb tot een bequaam 25ab / bat feec gefonb
i^. |)iet bet ban befe \§ een anbete / bie een fce^

ftetc ©ogt upttodb / todfte bc Spa^uifclie-pokken

gencefï,

3^fctbcvban Hafncfortij? een ftfeof in een ïflot^S /
foo bfep al^ een iSibiet / foo gp baat in flct metftt gp
geen toatct : maat foo gp baat een §>um intoetpt /
fult gp na een Ijalfiipj bien Ijooten ballen/ al^ of öp
in een ütopete ^ot bid / tetftonb fal baat toatct upt
homen / tot bat gemdbc ïiloof of ^ut tot bobca
toe fal bol toeefen / fonbetobet te blpepcn. 't^$
ïjct alberftlaatfle toatct / bat egtet iiiemanb betf
fmaften of aantoeten. %\\ 't mibben ban'toBplanb/

een (iilfïaanbe a©atet of 5^od/ todfte een betgif=

tigenbampiipttoaaflcmt/ bic alle©ogden/ bie'et

obetblicgcn / boobt.

V. Hoofdstuk.
Van de wonderlijke Bergen in Tsland,

1^ Ysland (ïj'n b2iefccttoonbcrli)ftc23ctgen/ b'ect- Drie wen-

flc ïjet Kruys , b'anbct Sncvcltjokkel , m bC bet-
be Hoela genaamt : befe ftlimmcn in Ijoogtc tot^"^***
aan be ïDolften/ foobatljaatCon of^pit^ nopt
ban pmanb \$ gefïen ; tc meet / mib^ 'fp altijb met
gó cn ^neeuto )ljn bcbeftt. ^p becfe 23etgcn
25li,tcmt cn g^onbetb Ijet bagdijft^ / fdjoon bc

Itugt / 3©eet cn 3©inb / in be naaflaanleggcnbe 5&a-
Icn/ licffdijft enfeet gematigt fijn.

Hccia legt aan br 2ee / cn ijJ na Ijct Dooibcn foo Berg

fjoog nietal^J be ttoce anbctc/ egtcc Ijeeft Ijp bed S*^^^"''

jatengcbjanb/ maattoat be ^tof fp/ blijft onbe-wetkinff
ftcnt/ Ijoetod Ijct gdooffdijft ió7 bat Ijet ftoabd
i^^ / bie baat gebonben cn gdjaalb toetb : ©ecfc
ftan albaat fijn aangeftoftcn / en gebimrig boebfd
aan bit buut bctfcljaffen ; fomtijbg^ toerpt ijn blam^
men / ban toeet bietig toatct / nu m\$ ftoattc3l!.£ï

en §>tm\tn / cn bat met fulften gebjupj? en mcenig-
te upt/ bat baat boo: bc ^on toetb betbupfïett /

nog uemanb opfeé nii)!en na/ baat ontrent ftan

tooonen. dommige toaagïjalfcn \}tWm bp ecni=

ge tijben / aï^s^betoinb gupben/ en baat gtootc
ftilte op ben 25etg toaïJ / ^reenen ban boben neet in

be idolen cn *©icpten afgetooipcn / toelfte in 't af*
ballen een groot gebuip^ cn geluub maaftten.

©e gemeene jlEian meent batöc hielen Ux\ya^ Dwajiii

DitrlimarBkfkcnius. Ai ,bOi^niÖC

Vergifrigc

Poci.

ff
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i<6i* bocmbe alijier scpijnifib toevöen ; m \]tt Ij? getoiiS /

-
—

- bat Ijicc pjjUjfte ^pooftcn en (©eöiOijtcnlunïbm gc=

vandcu fï^»^ * öct crBciié ccu ©elbflag itJgclTagcn/
b'Yslauders

, bpfoubcr bïc Kjici omtrent üiflcljcn /
Man, fcg- lueereubett bag ban be Eattaiiie , aïljocluel fiu niet

§aïrdc ^yctentoaarïjetgefcljiebisJ/ fpflennogtaiiö/Yoofn
Hel is. Uei'ljaleu / bc ©unliclcn gaan en fteercn / tn be

Sïclcn bec geboobe met meenigljte aanbiengen,
fBeu Iwljaalb ban een ©iffcöery bic omtmit Hc-
cia boet ; befen ontmoette een anbec ^cljfp / alle

öenbc öabben fp booj bJinb / al^ bc ©ifTcöec / na
^cljippcr^ manicc / b?oeg bJic fp luaren / en ban
luaac rp qnamen ? antbjoojbbe / bat l)P Öab

s «iicv
öe»25incl)opban Breemcn in (ïjn ^cöip / bien ïju

vinden toonbc boeren na Hccla ; cn Ijctié bebonben / bat
Hiirchoi) op bien fclben bag gcmelbe 25i1Tfljop luaö geflb^
vau liic- \}tu : nogtanjS toat mp aangaat / ih Ijonbe bit niet

boo? al te fecher. ^oo pemanb berb?onften of an-
berdnj? omgcltomcn ijJ / becfcftijnb Ijp fïjn nagela-

Duyvci- tcne bjienben en bcUcnbcn met een bjoebig gelaab

;

fchc ver- gebjaagb fijnbebjaar öp Ijeen gaat / en ban toaac
ichijnm- gpftomt/fepböp/ naHecia, om gcpljnigb tcbjer^
fi^"' ben ban ben omüarmljertigcn IBceficr ben <©iipbel/

cn berbluijnb terrronb ; foo feec fijn befc cUenbige

ban ben Satan bcgoogljelb/ bat fp mijnen/ l)et

toa^é beviel ban ben ©berlrbenen. ©bcrmit^ nn
nfemanb / alS bicban finnen berooft i^/ gelooben,

fal / bat albaar bc ï^cl / mogt men b?agcn/i,

bjaar ban baan bien 25ergy bic ^ètoffe ïiomtnuttcf
bjaïicn : al^ rooïi / blam / as? / cn een mecnigtc ban

oiuicrfocic Öi^ïf gebjanbe ^g^tecnen i 35ooj (jet bper lucrbciï

alle bafle bingcn ontbaan of bcrniettgb / baarom
aukyau gelooftmenbatbeblammcnopljouben al^bcfeont=^
<jic,i brand,

öj^chcn. aBat Ift ïjict ban geboclc/ fal ih bjp upt^^

fpjeeftcn / beljonbenjï een^ anbcrsS oojbcel : ^elyft
ijet fcfter ijJ / bat'ec geflabig bjater homt ban be

bogtigljebcn bic in be Idolen ber aarbc bccgaberb

bjcrben / lüclfte baar na uptblocpcn boo: bc Fontcy-

ncn ; luantbaar be fiof i^ / öcbt gp bc luerlting:

Jïlfoo ié Ijct niet min fehcr/ bat'crin ben bnpft
^

bcr aarbc bcel bitumincufc , bat ijï *©lp-cn ^bja^
b2lagtigc Stoffen fijn / toellte boo? onbcr-aarbfe

untluaafTcminaen / bampen en Uiinbcn aangebla-
fcii / ebcn alf? bc ^mibj?-ïtoolcn booi ben 25laa^^
balft / bcfc bccbaarlijftc Stooft I I, <iStccncn en

©per-blammcn nptbmhcn ; bjaarbp ftomt/ bat
booi ïjcel Ysiand ; cn fapfonbcc in / cn omtrent bt^

fen 2öcrg/ fecr bcel ^bjabclió / cn ooft gcbonben
lucvb. «öclöft ooft in bc fïibiercn be^ IBintcr^
meer bJater be^J ,§omcr.é i^ / en bcfclbe ncbcn^
bc Fontcyiicn , bu ^omcrtijbbjel bcrbjoogen / om
bat in bc Dolen bcr aarbc nog bjater nog upttoaaïj-

femingenmecr Hjn ; foo geeft ooft befen 5Öerg bu
luijlen nog blam nog rooft npt al^ baar geen Ö2anb:=

bare ^toffe i^* 4iBaarl)ctfpfoo'tb3il / bitlueetift

feeftcr / cn booz onberbinbing / bat niemanb befen

23ergtbntier fcljnftof gebaat ftan nabcten / gelijft

nabcrljanb falbcrftlaavb toetbcn.

l^et jaar alj? ift baar bia^ / op ben 29 November

bcrft oilt ïf^Si omtrent mibbernagt / i^ baat npt een ber^

cn vet- fcöïiftlüfte blam opgegaan / bic ïjct Ijcclc €planb
brand, ter-

üctftgtc / foo bat bjp allc fccc bctbaafl/ bcrb3on=^

Awheur betb cn beangfl bjaten / toagtenbc op b'nptftomfr.

da:uis. ;©ic Ijaat Ijier op brrflonben / fepben bat bit ligt

qnam nut Hccla : na een up? bcefbc cn fcl)ubbe

ïjetljccle'aeplanb / aljï of Ijct npt fijn plaat^éluicrb

Met bcc- Ocftclb : ®p bt\t ^JCarbbcbing iö een fcljjihlijftc üojft/

ving vau meteen afgrijfiijft geftvaaft / aljS of bnpfenben ïijar^

•tgchccic tontenfcffeHö gelofl bjicrben / gcbolgb. 't%^
teth-ronnptfpzceftliïft cn onbcfclj.zijmjft / Ijoe berbaatlöft

meenben/ bat
fchrikkciij- ijuöf ijcclc ïDccuelb fonbe bergaan / cn bat ben
ice viain.

jQngficn bag booUjanben lua^é : 5&aat na \$ bebon-

ben / bat bc See bp bc tUiee mijlen afgcloopen en

bcrbjoogb luaë. ©mtrcnt ben eerficn fuiy homt
ïjct èjS in grootc mecnigtc omtrent befen 25ecg aan==

ö?ijben / en blijft baar b:ie maanben : jiRcn berrelb

bat be bcrboembe gielèn Ou benrten in bc blammcn
ban ben 23erg / en in Ijct m gepijnigb bjcrbcn.

Fabeltje ^00 gp een flnft ban bit neemt / in een^boefi

van dc ver- üjint/ cn in cctt ïÜifUcgt / falljet foo lang Ijecl öli)^

doemde „ ƒ ïjet anbct nog in Ztt \i / 't Ibclft aljS Ijct

in S:ceberbb3i)nb/bat ligtclijft in cenen nagtftan gc- 5-^:5.

fcljiebcn/ fnltgpljetubjc niet meer in nb^cn^Doeft
binben/. nog ooft cenigteften ban bogtigïjeub fïcn / zieien cn

°

alfoo 't ben ïDnpbel niet moepclijft i^ bit gé bjcg te

nemen / fonbct bat baat bogtigljcpb ban oberblijft/

op bat öp öaar in ftaat ober-en ongeloof Ijonben ^.^"y*

mag. ©an bit bcrljaalb ooft üiaus Magnus ""der nat
in Om n 25oefi. ©m bat ift nnboo?genomcn öab of vogt na

allc^ ncetfiig t'onberfoeften / ben ift na bit §jS gcba^ ^-f^^
»

ten/ ïjoetoelniet fonbcrbïee^/ en Ijcb gc(len / bat
Öet gefmeeten biicrb aan bc Élot^-ficenen ; aljJ ban
Öoojbc ift ban bcrre bjat/ alg' of mcnïjoojbcftct=
men ; baarom mcpncn b'Yslandcrs, bat in bit

be giclen bcr bcrbocïubc toerbcn gepijnigb.

VI. Hoofdstuk.
Van de Rijkdominen der Xslunders,

^

Iïfi ö gcfegt bat Ysiand \i een conbj Hanb / baat Ysiimders

bcel .^neeulbg i^ : baatchbobcn njn'ct ooft bcel

^tcenftlippcn / alfoo bat in bit (gplanb nietccnen 80^""°^

%\\\\ti{$'\ fp iythUw ÏJoben ofCnpnrn / bjcten
ban iftoo?n/ nog banltppclen/ ©ceren/ ïterfTen
of ooft ccnig anber ©oft/ en bat nog Ijet allcron^
geloopijftfl ban allen fcöijnt / fp gcbnipften nog
25joob nog ^ont / en nogtang; Ijebben fp een gocbc Nog Brood

gcflaltc en lijn fterft. 3\\ 't geöeele oïplanb ié geen «^s sout.

^tab/ nanlulijfté fïjn'et tb^ec of biié ^^xxxï^tn bp ^ ,

malftanbec : ^ Ijebben ïjarc 31i>doningcn bp bc ^^l^orp
gec / om be ©iflcljcrp / en ooft onber b'aarbc om bc
grootetoinbcn/ al^mcbcombatljaat baar toe be

noobigeftoffcnontbjceften: fp ïjcbbcn / ofljanbe- .

len geen gclb / maat b)ifrelen JDaar om 3Daar.
^In'tSnpbenen bpna obct 't ïjcelc €planb bjeib waar. eu
ièbjabel gcbonben / bat baar geljaalb luerb in ^oe fy

grootc mecnigtc / cn gcfupbcrb fijnbc / berftoopen '''^'^"cn.

fp öct om een gcringen pujé : ^p Ijcbben nog ^ .

<0onb / <§>ilbcrof ïtioper-mijnen ; i^fcrgcb^ipften veci swa-

fp toel / alfoo men fclben een |I5an binb / bic geen vei.

Pferc ^pijftcrj? in be ^aft Ijceft / om fijn ^aarb^
ï^oef-pfcr£? aan te Ijegten. ïDaat ij? geen 25oom il^ ,

'^'^

in 'tgantfcljccCplanb/ uptgcnomcnccncfoojt ban lenig mf-
Bcrkcn.-hce(lcrs , maarbanccn JTKnn^ lengte l)oog/ taai, ah \

om batfc / bjcgen^ be ftoarc ï©inbcn niet Ijooget y^*^^-

ftonnen toaffen: fp beginnen na Ijet Zoniet ^on-
.

flnpten ooft ccrfl te groenen : be blabcren baar ban geen boo-
njn foet ban reuft : men gebjnpfttfc in bc ntten men.

en JBaaltyben torbermaaft. 5^aat fiin bp tijben

cn bjijlen aan ftomen b?tjben een grootc nieenigte ^'^""^ '^'^^

banDcnnc-bomcii, bic boo2 be flerftc 3Binben ter coömcn
neer geflagen / mctbc ^3olben cïiljct upt Tarta- uytTana-
rycn cn anbere ©laatfen alï)icr Hïn ftomen aan bïi}= o'en ko-

bcn : luelfte meeftbiencn/ om iMipfcn onber b'aat^
drijvcï/^'''

bc tc maften : bjant op öet darbrijft ftonnen fp

nan\tilijftiScenigea©ooningen/ gcfegt i^é/ ma=
ften / en bat om be floarebjinb / toclfte tct neer

fmijt be Jpaarben / cn bic'cr opfitten. 25otec bcb^ Boter heb-*
ben fp in oberblocb / cn bat om be bettigljepb ban ben o- in

ïjct <ü5jaö / bat foo ongemeen \$ / bat men bc 25ee* ovwviocd.

flen fomtijb^é npt be 3©cpben moet biijben / op batfc
ban alle grootc bctljcpbnir: ftomen 'te bcrftcn: ©et ookvecicn

i^ ooft ban een foetcn renft / foo bat be ©jcembelfn^ trefrcU;k

Ö'enöet felbe baarom bp Ijaar ftlceberen ih fjare fti^
' •

fien leggen. <S>p leggen bc 25otct / bp gebjcft bah
Connen / cn bat ongefonten / in een Ijoeft ban öaat
ï?up^/ gelijft bjp be ïtalft : l?aat iltoepen ïjcbbcn

l^""
geen üjooren^ ; &aar ^aarben fïjn beqnamccom paardcV,
©aftften tc bjagcn al^ te treftften ; fpljebbcn fcct schapen,

grootc ^cljapen/ maar geen ©arftens? of ïi^ocnbe^

ren. 3©ainiccr fu in bc 3©inter geen ï^oop of©oc-
bcrboojbc25eeflénljcbben / boebcn fp biemct©if=ï Honden,

fen: fp Ijonben boo? Ijaar bcrniaaft fccftere tupgc
ïl^onbcn / bic natnnrlijft fonbct c^taart cn ©oren *

(ïjn / b3eïftcfn inb^aarbeljonbcn / en bier bcrftoo*

pen/ niettegenflaanbefpljareiltinbercn aan pcbcr/ ^it^e vif
bicfc begecrb / om niet ober geben. <©aar Hjn ooft fchcn cn

ï)eelctoitte©ifrcöen/ enbJïttc 25ecrcn/ ban upt=^iï«reu,

ncmcnbe grootte / en ©ogelcn ban bcrfcïjepbc cn

on^nog onbehenben aart: jTöcn bint'ct biitte iSa* Ravcns.

benj? / nebcn^ fcïjoone en uptncmcnbc Balftcn

bic fecr gcfogtbjcrbcn banbc Spaanjaarts cn Portu-

geezcn, biefc mcOc boctcn in gtootc mecnigtc / fict

bJdfi
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en Patrij-

fen.

Hare Ri-
vieren fijn

foct en
Vifch-rijk.

Een lirug
vanWal-
Vifch-gra-

ten.

Oiigcbujin-

de Wc^eiï.

Diepe
Zee.

Veel Zce-
monllets.

Huys cn
Huysrasd
van Vifcli

beenen.

V;ïn tic

Wiilvit*

fchcii h;iar

vyaud.

Affchoii-

welijkZcc

Vcrmorfcld
een Vis-

fchuyt, loo

dat twee
VifTchers

verdrin-

ken.

Hoe ïy de
Viflcheiï

vanii;en.

VanZcc'
honden.

Paarden cn
Kocyen.

Daar mo-
gen geen
Duytfdie

VucIftV aï^ife ljicctoa^/ ooft sefcbicb tot nitju

UooiöeeL Deüücu ooft luitte ^atnjfcu : aïfó

öaai: WAmw öeböcn foct \JJatet: en fïjnüal ©if:=

frl)cn / al^ galm / ^teuc / eii meeï: öiei'aclijiic.

©aac eea 25nia te fini Uaii 3©alUifc{)-oratcn

:

5^aac (tjn geeïï ijcüaanbc lucegcn / uicu ijaat uiaac

\3au Ijctecii qinöÊ tot Ijct auöec boo? Ijet 3tanö/

cücn ijelijft be ^cöipperji in Sce Uaren^im Ijaac

Compas , foo nateii fp öaaï lucgöoo? ^t bcöuly

Uan een 'gepïfrcen.

töinteent Ysiand be 2ee uutnemenb biep

;

baacin fïjn E^ainifllljcnban onuutaijeeftfijftefivoot-

te / en nog liecl aiibei;e gee-uionfjer^ / bie üan

geen IBemcljoi geUausen of geboob ftonnen tocc^

ben ; Ijoeluel IjccliiJ / boo? öe ftcagt be,ö luinb^

aangcfet / bie niet fclben tcgen^ébe^tcen-hlippeu

ÖJ02 bnngb: g^ujïbaïngcn ^iBonfiei*/ bat boo? be

geèopljet ^tmnblxia.ógel\30zpen/ loien^lcngte

taaé beitig€Ilcn / cn een ^picjS ïjoog/ Ijeöift ge-

ficn. ©an be aï^aïütjï-gcaten of Bcencn maften fu

Ijaac iy\x0\\ en i^üyjïiaab : m -f&toeïcn/ aSan^

ften / (ïitafcló cn anbcec nootfaaftlijftljeben / bie fp

foo fraap lueten te öefcöaüen / cn te beavbepben /

öatmcn Det üooj güoie fonbe aanfïcn ; bie in befe

J^^npfcnflapen/ fegtmen / batüan becb^inften cn

^cljinöicuftcn b^oomen : ï^ocluel be 31i>alinrclj een

fccc gi-obc cn HctuaaLlijft sscijcpiel t„é / bat ^imt
ftcagt Ijecfr / luetb Ijet nogtan^ üan fïjn geüjeefbe

bjianb / gcnaamb Orca
, fijnbe een gee-monrrec /

banigcbaante al^eenüccftecct^cöip / (jebbenbe op

fljiï uig fcljccpeen lange ©innen / becüolgb en be=

ftveebcn / en cpnbelijft boo? befe ^xmtw in öet toeeft

beé bupftjj gctiuctfi: cn gcboob.

"^^aac i^ nog een aribee lIBonflee / luiend ^aam
nog onücftenb / üan gebaante eenigfïn^ na ben

aDallnrcf) fbjeemenbc : bit fijn ïüop öoben 't

Vuatee nptftecftt/ jaagb Ijet ben ïilijftec met fïjn ge==

(ïgt m\t\\ StWx aan / bat Ijp \^m boob tec aacben

ploft: befe afgvijfïöfteïftopi.ö? biecftant/ mctüpee-

blammige^ogencn lange l?oo?nen: 't imïft men
öp nagtHolftómentUjft ftan fïen : ïfet 3Ligcöaam

m be asinnen fijn pift-fluait : IBcn ftan niet fcljnft^:

lyfterp'fcljitbccen of bebenften: Oiaus Magnus mclb

mcbeUan bit ©ecfï in fiin xx. Boek , feggenöe/bat öct

lang i^J i2Gubitcu of aElïen : ojen biecgeïi}ft |Bon==

flcc Ijeeftmet fïjn tanben een ^cljnptje/ baar in ©i|^

fcljetó toacen / üennoifelb ; tlueebaacPan lierb:on-

ften / \i,tUiU bic ïjct liïet in fïjn ïjanbcn ïjab / \$

'r ontftomen/ bMjüenbe op een ©lanft / toclftc Ijct in

muil tcgentooozbigljepb aan ben aPecflen ljeeftlici;:=

telb / feggcnbc bat Ijn toonbctbaarUjft boo? a5obS

Ijnlp toasï öetjouben / om fïjn ïtinbecen / bie anbcc^

Pan ijongcc flanben te Pergaan / te Perfozgcn ; be

anberc / fenbeljp/ ftabben geen JPtinbeccn.

Bog pjcrb'er biftluiïö een anbec gce-monfler ge=

fïcn / en ooft gePangen / lang fïjnbe lo of 1 2 <l5I(cn/

't pjeïft fu Hak-al noemen en niets? anber^ aï^ö 25meer
ij? : <©efe ©angfï gaat ivionberftjft toe : fp nemen
cenïangc J^ieft / toaar aan fp een ttoee-ljaftig gfer

Pall: maften / cn aan Ijet anber cpnbe een lange

ïitqoib / bie fp neer ïaten 5 a!-^ nu {jet 4iBonfiec

fpjemb'na een 25aotjc / baar een IKenfclj fn i^ / al^

na ftjn 25upb cn Stoof / qnctfcn fp Ijet feiPe met bc

rfèpiej? / (
Harpoen ) : Pjanncer nu Ijct iBonfter

fïg gcquetll Poelb / Pecbecgb Ijetfïg in be biepte/

tot bat pet boob öloeb / cn boPcn bnjft/ ban öalen

be öiflcljer^petmetbe ïtoo:bcna ïjaac / cn bzcn^^

gen pet aan een groote f^fcljo^ï of te Itanb.

JBen Pinb'er ooft 2ce-öonben / toeïfte öatcn ïtop

nut Ijet pjater fïeftenbe/ blaffen : ï^are

bie met Ijaar op 't Uiatec fpeelen / bergen fp pjeberom

in öarenönnft / tot bat fp groot terben : 5^ar
fïjn 2ee-paarben en ütoepeiK Ifet \i een lüonbec

bat be jiJatuur foo ftonfiig \i om allcrljanbe <i5ebier:^

ten PooJt te bJengen: l^icmanb foube mp P002 be=

fen öebben ftónncn \mi maften/ bat ift nu met mijn

oogcn gejïen (jeb / Ijoetoel Ariftotcics \yti Pöoj^

maal^mecnigmaal gcfcgtöceft.

<©icPan Breemcn, Lubeken Hamburg, plecgen

met groote meenigte bit Cpïanb te öefoehen / en

niet totljaar fcïjabc : maat nu \^ bp paccaatbe^

iftoningö in Decnemarken afgcftonbigb / bat nie-

manb ban be Duytfchen, om ïfioopmanfcïjap albaar

teb?ijPen / cn be ^pjaaftte leeren / lïjn ïlinegten

fal mogen laten oPertointercn / gclijft Pjcl Pooj be- Ovcrwintc-

fen pleeg te gcfcfjiebcn. ^ooï pjat gclcgcnpepbren, cn

bit \$ bpgeftomen / fal ift fjier ftoüclijft Perljalen. ^^aarom.

^n't jaar 15-61 oPeiUJintcrbein Ysiand een 25oj- .

ger Pan Hamburg , gcnaamb Kocnraad Blom ;

befe pjaö trn ben 25iffcl)op in Schalholden om
ïtoopmanfcljap te bjyPen / cn om be ^pjaaft tc

leeren / be ïDiflcljer^ be^ ÏJiflcljop?? Pinben onber^

b)()len op öct een Cenljoojn / biemen meent

albaar upt Groenland , baar t'tjanö b'<öenijoo?ncn

fïjn / te fïjn gebjagt : ©e ©ifTcljers? bjengcii Ijct

Ijaren 23ifTcljop / mecnenbe fjet P3a^ een Canb
Pan een iBalPifclj / niet anberjES geloofbe ooft bc

23iffcljop/ bfefc aanKocnniadfcpcnftt/ Uïclfteljem

baarom Perfogb pab : ©cfc luijfer en lirngcr alé

b'anbere/ Perftoopt bcnfelPen naberljanb PoojPeel

bunfenben / tot Antwerpen , pjelft be ïtoning

Pfffiaanbe / Ijceft Pcriioben / bat penianb Pan be

iyuytfehePboJtaan meer in Ysinndfal mogen oPer:=

P3intercn / 't fp ooft om Pjat oojfaaft pet foube

mogen luefen.

VIL Hoofdstuk.
De Wijfc YniiReorplcegen ^o-Tslandcrs.

h mibben Pan't Cplaub \im\ Permaaftlijfte secr luüig

Paat^é al^ een HarbiS^-parabij^ / bpfonber om^ ^^"-^

trentbe Htente-tpb; l^jicr ijïluelcerccn anberc He-

da gepjcefl / toaar Pan bc ^tof Perreeib fïjnbe/

nu een aangename IDlaftteigi oPergeblePen/ alleen

fïaan ber nog be ïjoogc ^teen-ftlippen / luaar me^
be befcn 25crg cernjb^J Pjapi omringb / upt tpjee

bcrPïclftcoPermaïftanbcren fmanbc/ (jetP)aterbo^

ben upt fpjingt / cn trgens? bc ïtlippcn pjcer om
flupt / tot bat Ijct in 't mibben Pan bat aangename

^Icpn tot ceuiïibier te famen Plocpb/ en albaar

üjcberom Pan b'aarbe pjcrb ingefPïolgen.

öeii^/ op geen anber al;S pier /'nog op geen anberc tijb

pjerb*öetÉ!cgt geljoubciK ^>raanbc befePergabe^

ring / PJcrben bcö ïtoningsi' 23cbienben / t ^-„^oiba==

tenronbomop be ai^agt geftclb: 2ïan pebcrip^pjfï

toegelaten om baar in/ maar niet om luecr uprre

trccben / fonber upt geb?uftte toelating Pan ben

©Pcrflen. €erfl laat bentÖPcrflen bc? ïtoning^

lafr en bePel in pet openbaar lefen / ban fp?cefttljp

Pan bes? ïtoning^V en fijn goebenluil tegcn^S b'oirp-

lanbcr^/ cnöegcerb batpcbcr/- fonber aauften Pan

èerfoon fal regt fpKcftcn. ©an Pertreftt üp na fijn

(Cent: %\^\\\\ be^jebicatie gcbaan ijS/ gaan be Manier van

12 Lochmaders, of i^egterö fitten op be aarbe/ ^^-^ëtspic^

Ijoubcnbe elft een 25oeft/ luaar in be i^egten Pan't

oEplanb/ inljaar JlIioebcr-taalfljnbcfeöjecPcn / in

Öarepanben: Sïlï? b'aanftlagt cn PerPjrenng.fi)n

geljoo2b / gaat clli op fïjn plaatj? / cn peber acgter

flaat ncetflig fïjn ï©et-bocft op / cn fïet Ijet na /

toant fonber fcljnjPen Ijanbclcnfn Pan 't ©onni??/

en fp:ccftent oohnint. ^00 bat een faafti?^/ bie

naber bebcnfting bereufcljr / pjerb bie toel m\$
ceréljalPen aan ben ©Pcrften geb^agt / nogtan?;

fulfcn fp Ijem niet toelaten pctj? baav in tc beterminee^

ren ofPafr tc ficUcn. ^
<©'aanftlagtcn Pallen mecfl ober <©ieberp of

(©bccfpcl ; mtw tluifl: albaar nog om gelb / om
Icenen of orrf-gocb : <©ittpjaalf-tal / onbcc toeï^

fte een Ijct t)oofb en be ©ooüïttcr f Pr^iidcnt ) i^ö /

fïm bn öaar in groot ontfag en agting. ©eefc'bc^

fïellcnV bePeeïcn / bcnimren / cn onbcrfocften / om=
trent alle faften Pan't gemeen : foo in bat jaar cemg

öooéjiept of ^cpclmftuft/ 't fp ©ooDflag/ ©ic=

Pecp / óf iöPerfpel begaan \f ; foo pcmanb^ö 25ecften

berboerb fïjn / ( afó bifttolo gefcpieb ) fpjecften fu

Ijet 35oob-Poni# ïiut/ Inaar na be,J|Bifbabiger/

fonber Perber Proces, met een ïöijl ben ïiop Pan

ben Êlomp bjerb geljouUien : ©e JiBin-fcpulbigc eh van

pjerbcn Pooz pet ©oojtjoofb gebjanbmerftt / en saaf ocfic-

boojtiS onber 't getal Pan j^ieltcn en ^ctjelmen gc= "'"s-

telb': fomnnge bjcrbcn met tïoeben gegeef^elb:

^ft Ijeb gefïen bat een ©aber '\i gebtoongcn gelueefl
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rail Groen
land.

daan dc
kcivHUiiag.

Hoe dc
Grocnlan-
dcrs ü}z

vciwarmcn.

D;i:ir fijn

wiuc VoC-

Icu, liccreii,

Kcnlioor-

neii , CU
Dweigcn.

fijn ^^ocn tc gecfickii / cn bat öaar na öc ©abcf
onrljoofö luicrb : bni'oe (jaööea fp ïJeeticn geflolcn/

V I ] ]. FI O O F D S -F U K.

Befchviivincr vaa Grotnland, '

YSlandIe0breÉi-Iuns luirgefii'rtit: ^In't boften
rcpht öct aan Noorwccgen , in 't gupben

ijCCftftet be 30 OicadifTc OÏliïanbCU / cn Schotland,

iia 't aScften ijJ Groenland , enbe na 't gupbm
ö'Ys-Zee. aPïïjoclvcI ift eccfl l)ab üoo? genomen
lian Groenland tc f\»ü3en / uofltan^ om bat iït

baat octocefl / en fommiac mecften^-toaaibiBc

bingen baacgefien ïjeö / bagt mp Qocb / bic Iji'ci* bp
teüociicn. 55aar Vuaiè mYslandmfcefecïtloofïci'/

öcnaamb Helgnikï, eén jBonift gelaten / bic blinb

luajï/ mibjSmib'^önbeu-ftoninsb'^nftomflcn baat

ban tenlioo?becUian ben ftoningjjab aangcïegb/

leefbe befe J[,Taonïh feee atmeïijft : ï|p Voa^ ban sc=^

bnojteuPt Groenland, bouftecüanbctf / cnblplian

gelaat \ befen liet b'<0nbee-ftoning tot öcm öjcn^

eren / om upt Ijem peté feftetó / aangaanbe ben

focflanb ban Groenland , te ücinemen : C?p lïerteï==

öcbat tn Groenland een ïtloofiei* loa^ ban S. Tho-
mas , in 't lueïftc ijn gcfteehen XuajJ / boen ïjp nog
jomUuaé / cn baat na baar locecuut gcïjaaibbooj

ben 25ifTcljop ban Groenland, al^ Ijp oub b3as>3o^

javcn / om met ïjem te baren in Noorweegen , tot'

Nidrous Op ben filart^J-bifTcljop / onbet bjien ooft

be 25irfrt)OVipïïïïban Ys-en Groenland fionbcn / ban
bjeïïic 25itTcljoi.i ban Groenland Ijp in |ijn b3eber=

ftoomfïtjierinYsiand, bpben 25iftcöob/ bic mebc
eep geöoren Grocniandertoaé/ bjap' gelaten. <Dit

tuasJ / naHin fcggen gefcljieb in \yx. jaar i^^6.

JDoonS fepöc Ijn / bat Groenland albuiJ genaamb
luer^/ ombattjet nimmermeer groenb/ fijnbc 't

Ijecleiaarboo: albaar foo fïrengclioube / uptgeno=.

menbejil^aanbcnjuny , July, enAuguIli, bat fp/

ijoeUïcl met -^Sonte-bcïlen beMeeb / nogtan^ niet

.

bjarm ftonnen bjerben. t'ftjupé ïjebbeit fp ronbc

l^outen / b^eïïtefugefiabig met Ijarc boeten öebjcc^

gen/ cn foo öaar bertoarmcn: g^aar i^ oberblocii:

ban ©irJj / baar fijn ooft 25cercn / bJittc ©ofTcn /

(Öenïjoomen en <©b3crgen (Pigmxi) : 't %$. baar

geen bag/ booj bat be in bc©ifren (Pifccs)

ftomt.

ï©cfc Bionift bcrtcïbc onjï bjonberc bingen :

ïjn fepbe bat in 't iülooftcr ban S. Thomas , in 't

Ecu fcer

nuttige

Voiueyn,

Vaii dc
T\ gmxi
Pwcrgcn ,

of liaard-

maniict-

luclft Ijp gcbjoonb Ijab/ een Fonteyn bja^ / bjclftc

Öcct eji luanbenb luarer upt gaf / \S\tt upt biarcn
<a5ooten gelrpb tot alle be Cellen ban bc IBonicften /
bic baar booj / al^ booj een Dtagcljel bettoarmb
Iviierben/ ooft bjierö Ijaar fpüs"booj bit bjatce/ al^
lip on;^ booi't bper / geftooftt cn rcebe gcmaaftt

:

boo:tfJ bat be jiBuuren ban 't 3Ptloo(ler ban 25ift-

flcen /* bic uptbiergdijften 25crg atö Hccia , niet

ber ban baar / geljaalb luicrben / lijaren opgcmet^
felb: 3tfö op befe 23ift-rrfcnï)etboo:-gemeïb acbcnt
luaterlucib gcaootcn/ Uio^b baanimeen flijftaati^

ge ^tof / bic Ijaar boo? *iaïft en Cenient bienb. %\$
\\\\ be .ïBonift ban ben önber-ftoning gefcljeuben

bjaS / ging ift bp Ijem / cn onberbJocg fjem na be
Pyginxiof Ï©b3eracn/ en na anbere bingen : J|?p

fton ccnVyepnig Latijn . foo bat Ijp mp üonbcbcc=^
flaan/ aï,o^ ift Latijn fpiaft / maar iju antluooJbbc
mp boo: ccn Colft : t?p fepbe mp. / bat bc 55bjet'
gen be bolftomcntlijuc gebaante ban jBcnfcficn
Ijabbcn / maar bat fji tot aan b'uptcriïe Icbcnber
bingerenljapiigluareii : batbe.fI5annetien5J23aar==

ben tot aan be ftnpen dabben: cn bat ïjofbjel fp bc
gebaante ban .ïl^énfcïjen Ijabben/ fpegter lueunig
hcnniö ofberftanb/ of brrfraanJüfte^pzaaftöab^

ben / maar üliefen cn haftelben al^ be tSanfen ;

bat ooft bc ïtïooftcr-boogb tluec ber felbc öab opge=
boet / lueïftc niet lang leefben; ^p leefben in nare
en biftfte bupflernijf ; bat ban Ijaar ïirijg met be
ïftraanenbertcibbjcrb/ lua^fj^in onöeftenb: ï^aar
fbö.^ i?5 ©ifcl) en ©Icefclj : baar Hm Seen anbere
25ecften al?? ïloepen / sÖOen / en ^cDapen ; en
ooft feer Vuepnig bolft. Cerfionb aan Ysland ï!c=

0inb be Ys-Zce, cn bic fpoeïö aan Groenland, en

15^4.
ï)ct Hanb ber Pfgmecn of ©toergen / bat fp nu
noemen Nova Zcmbla, altoaar cctilja^en i^S/ de
witte Zee genaamb/ ban baar baarbmenfonbcr Nova
berljinbcringbanljet^pV inDeTartarifTeZce. zcmbia.

M$ ben oDnber-ftoning bitallesS/ en ban beftojtc
fiep^ na China, ban ben .üKonift berftaan ïjab/
Deeftöpecn^cljip ban ben ICtoning / bat in Ysiand
obcrtointcrb Ijab / toegerufl/ cn ban allcébooificn/
fochcnbeb'ccrbjeg te bmgen / bat Ijp fijin ïtoning To«nid..
ben bjcg na China en Japan ijab gebaanb / 't Uielft w/ygatsV
ban anbere tc boorcn te bccgcef^ lua^ begonnen, en Tarta-

5&it ^cljip ijceft Ijp op ben laatften Maart 1 5-64
2:cc.

berbjaartji afgcfonben / en mp/ bic begeerte ïjab/
om mcbete baren / bcbolcn/ batiftalle^Jblijtiglijft

foube na fpcuren / enopteftcnen/ ooftbeiDlaan'en/
'

cn geleegentijeben / met allesï toat aanmcrftcn^?-
bjaarbig ixjasS/ naubjfteurig toJaar tc nemen. a©u
Itiarcn in getal 64 , fooDcenen ald^Yslandersflerft/Hiarom
cn Ojn ben 20 April

, bp een uptfïefienbe ^tecn-ftliu mocthl^en.
m Groenland aangeftomcn ; boenbjp geen ïj?aben
nog Sdnftcr-gionbftonben binben / nog ooft naber
bp bc iUlip boiftcn baren / fiju bju 24 iDan derft /
bogniet fonbcr gebaar/ met be 25oot aan Xanb
gegaan / befceftcnbc of ton crgengfecn ïijabcnfton'^
ben binben / of .fBenfcïjen te fïcn Hnjgen / onber^^
t\\^t\ya\ b>ecf mi ^cljiy in Sec / ton lieten be ftclft

ban on^ bolft bp be 25oot / en gingen met on^
ttoaalben Hanbtoaart^in ; bic bp bc 25oot toaren vinden ccn
gebleeben / bonben ccn Iton jiUanncfte/ bat in ^1*^)»

oimiagt toa.ö / ïjebbenbc ccii grooten baarb / nog
bonben fp een ^eljuptjen / bat upt een Bifcö-becn Jondeniju
gcmaaftt toaó / mitjjgabcr^ een ftrommc i^aaft schnyrjc.

xx^Ut\\%zt\^zxt (öojbel: Sïan bit^cljecpjc toaren
bier -25lafen ban IDifTcljen gebonbcn / na Ijct fdjijnr/
oj) bat ï)ct niet foube ftonncn fmftcn ; l}it dècljccbic
to*aj?banecn feertoccmb en ongefïen JIEaaftfel/ 't

toelft bcn.(©nbcr-ftcïning namaa!^ om (ïjn b^eem-
bigöcpb aan ben Koning öccft gefonben. "^oo
fcöjijftooftOlausMagijusinfunecrfïc Boeft/ bat'cr
eenpaat^i^in 't mibben ban Ysiand en Groen-
land , altoaar dêcïjccpcn Hin ban ILc'er / toclfte

fcpb gcfïcn tc Ijcbbcn ; maar bit <§cljubt]e geleeft vcrhaai

baar gccnfïn^ na. ©an een bit gelöft / fclj?öft ï*^"^

Petrus Bembus in fijn febcnbe Bock ban bc Hiftode
ban Venctien aJbujï: O^en Franfch ^cljtp / bonb
in gce / nictber ban Engelland , ccn ftlcnn ^eljupt-
je/ gebïogtenban23iefen / en^eljojffen ban 25o--
men/ in 't toclfte toaren fcben JlBenfcljen / ban
mibbelbarcjjeflaltc / bonfter ban bcrtoe / Ijcbbenbc
fa?eebcaanf[gtcn / en bicgetecftcnb met toonbcrlyfte
en bjolligelitteftcnen; fp öabbcnftleebcrcnaan ban
©ifrclje-bcllen met berfeljepbe ^piftfteien ; b:oeacn
ecnïitroon opljaatljoofb/ ban een^alm geblog^
ten/ aljj ïjebbenbcfeben töoren ; fp aatcn rauto
ffilcefcft / cn bjonften Ijct blocb ; öare ^pmaft toapr

onberflaanlijft ; Ijierban njn'er fej?' ijeftojbcn/ cn
befebenbeifi lebenbigbpben iHoning geb>agt. ïj^et

ftomt mctbetoaarïjepb ober ccn / bar bit ^cfjcep^
jen met fcben 4iKcnfcljen/ boo? ftct gïïupt Groen-
land, in bc Brittannillc Zee falflju gcfmcctcn/ tC
meer/ toijl Ijaar „^cljuptjen / na bc befcljjijbing ban
Bembus, geï)eelijft met (jet onfe/ bat top alljier

aan ^tranb Ijcbbcn gcbonben / ober een ftomt. *

3©p met onjA ttoaalben / gingen al jagcnbe en bij^

fenbe bolen in een onbeftenb Hanb/ bat met
<§>neciito cnfa^toaë bebeftt / cn fagcn geenboct^
fiappen / nog bonben ccnigc IBooningen ban
JiBcnfcljen / nogbequame ï[?aben / maar be Sec al:^

Icr tocegen beflootcn cn befcljanll metbooge <^tecn-
ftlippcn : on^ ontmoette egtcr een groote toittc

23cer / toclfte fïg boo?on»i niet ontfctte/ nog booj ooodcn

on^t? roepen en tieren fton berjaagb tocrben / maar
"

quam regt toe op onsS aaïi/ al^ tot een fcftere^^^oop

:

%\i ftp nu naber qüam / loften top op ïjem ttocc
fcljooten/ toen rcgte Ijp öcm op / cn flonb op fïjn

agterfle^">ootcnal^ een iBenfclj/ maar mctbe ber*
be fcljoot biel Ijp boo? on^é boob ter nebcc : fijn ï|upt
iS.naberöanbaan ben ïtoning gefonben.

3©p toaren met malftanber afgcfp:ooften / bat
ingebaltopeen bcquamc tjabcn bonben / of ooft

on^ Ijare ljulp foube ban noobcnXbcfcn / bat top
fulft^ met een ©lag / bic top baat toe D^^bbenmcbc

SC-

-^1

'ittcn

li-
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rwctvcn j

onTcrrig-
ter faken
weer in

Ysland
gekeerd;

""^
' majpon^ Ujoubcn toeec roepen/ foubcn fp een
^tuft (©efcöut affcftietcn* (©nbecfufTeöen quam'ec
4&nlpeet op / en öe ^cljippcc toaatfcöoubjbe on^
ineteetifcïjootban't^öertljut/ ÖP nös een^Idffen^^

öe / ftcecben Vup met gcoote moejite / na ö?ic Dagen
omfWecben^/ Uieec na onj? ^cïjlp/ öeböentie öc
ïinpt ban ben 25eec üp on^ / en fïjn boen gebaren
aan bejöbe ban öetaEpïanbnaïjet ^oo?ben / na
ïjet Hanb beu Pygmecn of Nova Zèmbla , om tc

nen / of b^nbooj ben monb ban de wictc Zee fonben
, ftonnen hofnen üi be TartarifTe Zee, altoaarmen

feet/ batmen Imn baren na China en Gathai; inaar

itt nioeyc"-^
bctonmerb Döoi Ijet / ftonbcn inp nfet ftomen

lijk om- boo: de Witte Zee: ïïÊpjj ban ongebaan en Üt^
" ften latenbe/ qiiameiïtop ben ló juny toeer in Y's-

laiidaan^

ï|ieï boreït öeö ift gefdgb / bat ^ik laai* op?ben
^9 Juny mibbcn in Ijct Cpïanb b'Ysianders tercgt
fioitleii* jlia onfc Uicberftómfl troïi ben ©nber-Kd=
ning na gétuoonte baar nrttot/ en ift Inct ïjfin :

baii öc naafte 25uuren ban Hccia ibarcn albnar ooft

foinmige gcftomcn / b^eïhe b'c!9nber-f5oninü een^
of tUietnnaaï ten eetcn noobe : befe berljaafben l\jon=

Den Auteur bedijfte bingen ban bicn 25erg : toaiJ fecr öegec^^

dlnf£ om alle^ felf te fien / Uieg^balben b'^nber-fto^
rtting mp aan tjaar recommanbeecbe / enbebaf/
bat fp mp aïbaar fouben gelcpben / en af Ijet merft^
toaarbigebfrtljoonen: ï^puia^ecn Dccnfchijgbel^

man / en fecrgcleerb enmilbabig: en tuaarmaar
petéfonberïfng^tefïenbjajS/ Hetljpmp boeïcn/ber^^

felb met een Deen én tbjee Yslandcr's : lop gingen op
tep^/ bocrenbc be Deen on^ goeb te ^aaröna/ en
fiiagteilbierbagen toe/ eerbjp tot bciï 25erg qn£t=
ineii / iJaftettenbe roulbc / èerflagtig^ / en onge-
ïiaanbelitegeïh ODmtrent ben 25erg / eii beel mö-
ïen in 't ronb / Uiaö aïïe^ met fbjarte / en JSfft-

fieen berbnlb : b'Ysianders bermaanben mp / bat
ih niet nabcc fonöe ateben : maar na bat <ft ïjtt

paarb öab te rng gebiagt / bat fp mp geleenb ï)ab=

ben / en om bat ift alle^é begeerbe te fïen / öen ift

tocrfelb met ben Deen ^ ben 25erg opgeftlommen /

m naber toegetreéöen ; en öoetoel on^ m ben öe^

Sinnebcb,«e.é ïjab ftebangen / foo bJtïbé ift ecïjtev

Hecla

banmönüoo?tiémènnie^affïaan / nog öëf gebaaF jtu.
öemerltcn : ban ben Deen berlaten /nabrrbeiftbooj -

en ^upmfïeen tjoe {anger hoe nlcer / na beii

Cop be?^ 25erg§ : baar bja^gbbeil groofefliice/ foö
bat.ift nog bper nog rooft fag : maar terlïoilb / si|n wéacr-

toiftb in 't ingctoanb be^ï 25erg^ / eeii afgrüfeïijft

geftraaft geljoojö / baar piTyfte blaittmen ban Öonftêr
"^^^^

ölanlö couleur opbolgbcn / Uieïfte mp booj ^lijabr
ögtfgecn ïeelijfte fianft bp naberfmoojbben. gift fton
«anbilyft^ tot^mijn agtcrgeblecbcn gefelfcöai» loc^ sün icvcns^

öer fteercn : öier op bofgbe een fluare ftranft=s^^'^="^'

Öepb / biempnog lang baar na begebagteni^ban
öiepölöftebper-blammenbcbein 'töoofb f^?3eeben, ^" ^^."^^

,

55'Ysianders mijïï mcbegefelfen mocfien mp toeg
boeren na fjare a^oonlngen / dtoaar iü met ïjeele

maanbenOeftlag: onbertufTcïjen ftcerbeben Deen
toeerom na ben o^nöcr-ftoning/ quam ooft be
Hamburgers, en bébe berfïag ban oitó ttiebcrbaren

;

terbJöïen.üja^é fft eïlenbfg onber 6e bjeembé JK^n^
fcfjen/ moetenbe.mpbpjljn befi/ met CbJeebaft/
of Jöifcupt in i,33dft .GcWeftt beïjeïpen: ift Moet hem
rin Ui gefontïjepböciftelö / tot ben <©nber-ftoning ^^tó

.

l\jeer fteeibc/ bjc^ren be Hamburgers
^ alfoo fu aan^^^'^'^*="*

mön b^eberftomttbertbji'jffeJben / metöetberiuamc
Saifocn, jïinbc booï Den 74 Augufti, nalf)nu^ge=
Sepïb : ^p Ijabbca booz f)aar bertreft mp beii ©rl-
ber-ftonins aanïïcbolen / ch tot mijn nóoöbnift /
25ercötn>ö / imjn en ^tt aan llanb gcïaïen ^

ili ging ban tot ben fetbên/ en luierb beleefDeiPenm
banfjeitiontfang^n/ cngeïjouben: maar aljfjoe^ land ovf^
toeïmii nieciS ontöjaft / berb?ooÖ mp nogtait^ fn wmtcrci»

bic 3lanb tc leben / bertóagtenöe nief fmerte na
een ^cïjip npt Duytfchiand, 3S>'<0nber-ftüningb
Ijeeftcen bequame 3©oonuïaat?? na 'jJ Hanbö gele=^

gentöepb niet ber ban be föaben Hafncfort. , öe
piaat^^ bjcrb genaamb Beikde» <2B»mtrenL' bec^
tijb bja^'er ,<©o?(og tnlTcïjen Eric ïtoning ban
Sweedcn, cn Fredcrik de II. ïftoning ban Dceue^
marken

, toelfte bnurbe tl>ien jaren : be Deencn
Öabbén berbonb met be Lubekkcrs ^ luclfteö^ (a-
ften bejS <Do?ïog^ Ijiclpen buigen : ©ierom bJier=^

ben beeïe gec-fleeben" berfjinberb na Ysland te ba=^
ren / foo bat tftrot in 't bolgnïbe jaar aïbaar moefti
öïöben : ^l.^ ift nu tot ben tiptganft ban Juny ge^^

Dithmarlilefkeniiis, . B WaaC



Hy trekt

met dc

15 SCHEEPS-TOGT VAN D
toagtïjab/ en mu aïïcfjoop om m Duytfchiand te

feeeren loaj? afgefneeöen / mm Ö^t M^dji]? Dat

jaatlöftjï upt Deenemarken pleeg te üarea / ooft

agteitïeef/'cn top nu bepDe biet inaanöcn geïi?eft

ban 25?oob en 3©ön Ijaööen gcleeben / quambaac
cpnbelöft een Fortugeczfch ^cöip / om loitte ©al^

ften / We fp jaarlöft^ in gcootc mccnigre na Por-

tugal tooereh / aan ; al^ bcefe foubcn lueecom ba^

ren/lolïbelftiHeViccinet öaac na Portugal repfen /

al^ittogeen jaac opeen ^cïjfp uut Duytfchiand

of Decncmarkcn ujagten : CecVoijl nu befe aan ben

(©nbec-ftoning Ijaac Col öetaalöen / Ijanbelbe Ijp

met eenen boo? mp / met Ijaac obec be iüep^-ftofïen/

bic öp aan Ijaat bctaalbe/ en mp / met nog een

ömbe ©erceiing toe / liet ïjcenen baren, cftiet ber

ban beS ©nbec-ftonmg^iiupgUiOonbe een ^?ebi^

ftant/ ocnaamb Jonas, metbefen Ijielbift gemeen^
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fcöap/ foolangaléiftin Ysiand hja^é / ïjelböenbe

ooftöp ïjcm gelaten mijne 25oeften; aï^ ift nu fou^^

be 't sepl gaan / Ijeeft öp in mijn üeu^boeft b?ie

ftnoopen gelepb / en beloofbe mp goeben loinb :

fcggenbe Umnneer gp fult in Sec Xotefm / en be

3©inbu tegen 1^/ ontboet bcftnoopen/ en gebenftt

mijner : top nu gebaren ö^^bben tot ben 20
September, en Spaanjcn in 't gefigt Ijabbcu / quam'er
fuïften ftalmte / batmcn (n bjte bagen geen tuinb

boelbe: boen quammp inben fïu/ bat mijn bjienb

mp gcfcgb (jab / en Ift maaftte een ftnoop lo^ / een

upj baar naftonb bcbJiub op/ foetelijft ölafcnbe:

3|ft ontbee bc tbjeebc /| en ooft bebcrbe ? ipftift^

öegofl be bjinb lauter op te flehen / foo bat bjp

binnen tlxiec bagen / beljouben op bc ïïibier ban
LiiTabon aauquamen.

Valkeniers
naPoitugal.

Krijgd op
de Rcys
drie knoo-
pen in lijii

Neusdoek
mede ,

om wint tc

maken

en land
cyndelijk

aan in

E N D E.

der voornaamRe Saken, in dc Schccps-Togt van l)u/mar^lefkern voorkomende

A.

Ckermis cch plaats

,

daar Koeyen dood
gevroren fijnde

,

byna een half jaar

SJS^ffS ' daar na g^êyonden

fijilï r -nó^geqttefit" hbgftin-

ftend , 5

Jllebrand, een Bliïchop van Bre-

inen , fend Schepen iiyt, om
, Ysiand te ontdekken , x

Augsburgfche Confejfte wanneer

,

cn door wie in Ysiand ingc-

• voerd is ,* *

B.

BAdcn warme fijn veel in Ys-

iand, 6

Beeren fijn wit in Ysiand , t

Bergen in Ysiand , ziet Krwjs ,

Sneveltiokkel , en Hecla.

Bz/Tc^o;' van Bremen derft, end«

Yslanders worden het gewaar

ontrent Hecla ,
^ n

Bijj'choppen in Ysiand hebben fleg-

te inkomften, 3

De Biffchop van Schal-

holden fteld fig tegen de Re-

formatie , maar *t bekomt hem

qualijk ,
^1^^^'

Blefkenius , Autheur defer Voya-

gie ,
reyft met Hamburger

Schepen na Ysiand ,
»

Boomen fijn niet in Ysiand , he-

halven kleyne Berke-heyfters

,

enDcnnc-boomcn , die egter

nog uyt Tartarycn daar ko-

men aandrijven , ^

Bande , een oproerige Yslander.

Siet Taddi; Bondc.

Bonden wat voor foort van Men-

fchcnfijn, 3

Boter hebben de Yslanders m
overvloed , *

—— De Boter word in een

hoek van 't Huys gelegt , ge-

lijk by ons de Kalk, ibid.

Br^ïöii-gebrek in Ysiand , 8

Brug in Ysiand van Walvifch-

graten , 9

c
C.

Hriftendom in Ysiand , wan-
neer eerft voortgeplant is

cn door welke] gelegentheyd ,

G

D.

DAg en Nagt in Ysiand wan-
neer byna cvenlang fijn, %

Dogters der Yslanders worden aan
de Vreemdelingen gegeven ,

om Hoerery mede te plegen

,

4
Dorpen fijn niet in Ysiand , nog

Steden , S

Drabbel wat voor een fbort van
fpijfe het is j 4

Duykers doen wonderlijke din-
rren

Duytfchers mogen in Ysiand niet

overwinteren , en waarom ,

9
Duyvel verkeert onder de Yslan-

ders , enwektfe op wamiecrfe

moeten gaan vilTchcn , 4
Duyvelfche verfchijnin-

aen by den Berg Hecla , cn
daar ontrent in Zee , 7

Dwergen in Groenland met lan-

ge baarden, 1

1

E.

EDellieden uyt Ooft-Vriefland

^ cn Breinen , ontdekken Ys-
iand en Groenland , en ont-

moeten veele rampen en avon-
turen , I

Eenhoornen in Groenland , 1

1

F.

FInlanders konnen op Zee
wind geven , 4

Fonteyn in Groenland , hebben-

de heet water , waar in de

Mcnfchen hare Koft koken ,

1

1

Fomeynen die feer heet fijn , 6

Geneefen de Spaanfche-

Pokkön , ibtd.

G.

Afimalen der Yslanders , en
feldfaam onthaal der Ga-

ften , 5

De Gaften vangen mal-

, .
kanderen de Luyfen af, ibtd,

Gff/^-aebrek in Ysiand , en hoe
fy handelen , S

Graan ontbreekt de Yslanders ,

8

Gras is byfonder fchoon cn vet

in Ysiand, 8

Groenland wanneer , en van wie

eerft ontdekt is , i. 1

1

Groenland waar van daan fijne

noeming heeft , 1

1

. Hoe de Groenlanders

haar verwarmen , 1 2.

H.

HAfnefort een voorname Zee-

Haven in Ysiand , waar

gelegen , welke Volkeren daar

meeft komen handelen , en

wat voor Waren daar verhan-

deld worden, 4
Hamburger Kooplieden fenden

twee Scheepen na Ysiand , i

Hecla een brandende Berg in Ys-

iand , en fijn vemarlijkc uyt-

werking , 6— Dwaling van de eemee-

ne Man , meenende dat on-

der defen Berg de Hel is , 7
Duyvelfche verfchijnin-

gen hier ontrent , ibid.

Onderfoeknadeoorfaak
van den brand des Bergs , ibid.

Defen Bergbarft en brand

tei-wijl onfe Schrijver in Ys-

iand is , met bevinge van het

geheele Eyland , a%riifcliik

gekraak en een verfchriklijke

vlam , ^

Hoererey by de Yslanders 2een

fchande , gevende fy felfs ha-

re Dogters over aan de Vreem-

delingen , om'er by te fla-

pen , 4
Hond word in een Poel gewor-

35= pen, wordende hy daar in ver-

anderd in Yyfer en Steen , 6

Honden feer groot, vervolgende
Mcnfchen aan Land treedenr

de , i

Honden fijn in Ysiand ruyg, fondcr

Ooren ofStaart , 8

Huyfen en Huysraad van Vifch-

grateui S. 9

J.

JOnas fekcrMan in Ysiand woo-'

nende , maakt knoopen ia

een Neufdoek , die op Zee
los gedaan fijnde , wind
Yeroorfaken, iS

I

K.

Kinderen hoe in Ysiand opgc»
voed worden , 4

Koeyen in Ysiand fonder horens ,

Knopen , drie worden onfen Schrijd

ver in fijn Neufdoek gedaan >
die los gedaan fijnde, de wind
op Zee doen wakkeren , 16

Krengen werden van de Yslanders
hoog geagt , 5

Kruys een wonderlijke Bergh ,

klimmende tot in de Wol-
ken , 6,7^

L.

LOchmaders wat voor foort

van Menfchen fijn , j
Lugt is feer gefond in Ysiand , en

verdroogd fonder eenig (out

,

en bewaard by hen de Viflchen

en het Vleefch voor bederf,

Luyfen te hebben , is by de Ys-
landers geen fchande, 5

M
M.

Annetje feer kleyn fijnde ^

wierd gevonden met een

Schuytje, dat uyt een Vifdi-

beengemaaktwas, en van on-

deren opvier V-ifch-blafenruft-

te.



B L A D-W Y S E R.
N.

NAgt en dag wamieei* in Ys-

laiid byna evciilang fijn,

5

Normanyièn wat voor volkeren ,

wanr van daan gekomen , voor

al eer fy in Vrankrijk fijn ge-

vallen , en iïare daden , z

Nova-Zembla bcfchrcven j 1

2

O.

OLaus Magnus een voornaam
Schrijver , befchrijft de

grootte van Ysland , i

Ooft ontbreekt in Ysland , 8

Orca , -een Vifch, doodende de

WalviiTchen , 9

P.

PAarden in Ysland , bequamer
om pakken te dragen , als

te trekken , t

Patryfen die feer wit en fchoon

fijn , 9
>Paulus Hltfeld brengt de Oproe-

rige Yslanders tot gehoorfaam-

heyd , eride herfteld de Chri-

ftelijken Godsdienft , 2

Poelen , geweldig rookende , en
al wat'er in komt , veranderd

in Steen en Yfer , 5

Poelen, uytwaafiemende
vergifi:ige dampen , die de Vo-
gelen verflikken , 6

Ptolom&us heeft van een Eyland,

Thnle genoemd , gefchreven,

word onderfogt ofhet Ysland

h , i

PygmAi , Baartmannetjen. Siet

op Dwergen.

I^^z/f/w zijn wit in Ysland ,

Regtspleegen der Yslanders , hoe
gefclncd , . 10

Rivieren in Ysland fijn foet en
Vifch-rijk , 9

Kotz, , hebbende een Kloof, van
een vervaarlijke fteyltq , en
uytwerking , 6

S.

Schapen zijn in Ysland feer

groot , 8

Schrijver defer Reys-bcfchrijvin-

ge , befigtigtden Berg Hecla

,

fijn wedervaren aldaar , en

fware krankheyd , 1 3

Slaap'plaatfen der Yslanders , 5

Sneveltjokkel , een wonderlijken

Berg , opklimmende tot in de

Wolken , 6

Sout-gebrek in Ysland , 8

Spaanfche-pokkejj- , hoe in Ysland

geneefen worden, 6

Steeden (x)i\ niet in Y'sland, nog
Dorpen , 8

Straf-oeffeningendcï Yslandcrs,hoe

gefchieden , i o. 1

1

T
T.

AddeBonde, een voornaam
Yslander , verwekt op-

roer tegen den Koning van
Denemarken , 3

Thule ; een Eyland waat van Pto-

lomKus gewaagt , werd on-

derfogt , of het Ysland is , i

lijden , hoe van de Yslanders in

agt genomen worden , en wat
fy in de een of andere tijden

aoen , 6

V.

VAlken fijn wit in Ysland, en
van hoogen prijs, 8

Worden in Portugal ovcr-

gebragt , 15

ViJJe7ij^i\\\ctVleefch\vo\-dzn in Ys-

land niet^ gefouten , maar de

lugt bewaard het voor bederf,

6

^^^i^^ fijn'er niet in Ysland ,

windmakers in Ysland , x 6

Woldemar , Koning in Denemar-
ken , onder wiens regeering
de Yslanders tot het Chriften-

dom bekeert fijn, ' ^
Wooningen der Yslanders fijn feer

flegt , t

Y.

YS word van de Duyvel foo-
danig behandeld, dat het

fondcr vogtigheydna te laten,

niet fmelt , maar verdroogt

,

7

Ysland , het Y'sland befchreven ,

en veele byfondcrlipdcn daar

van , 1

—— De grootheyd van dit Ey-
land , ii?ïd.

Wie Ysland cerft ontdekt
. heeft , i

Rampen en Avonturen
der geener die Ysland ontdekt
hebben , ibid.

Het Chriftendom wan-
neer , en by welke gclegent-

heyd in Ysland voortgeplant

is , 2.

De Yslanders worden op-
roerig, willende het Chriften-

dom uytroeyen , worden eg-

ter weder geftilt , 3

Driederley foort van
voorname Inwooners in Ys-
land , 3

Derfelver opgeblafent-

heyd , 4
' Opvoedinge harer Kin-

deren , 4
" Hare wijfe van fchrijven,

en dagelijks werk, ibid.

Leven feer lang , ibid,— d'YsIanders hoe malkan-
deren onthalen , 5

Z.

ZEe is feer diep ontrent Ys-

land , 9
Zee-Honden die blaffen , 9
Zeemonflers van een afgrijflijke en

vervaarlijke gedaante , 9
Zielen der overleedenen worden

van de Yslanders gelooft on-
der den Berg Hecla , daar fy

geloven de Hel te wefen , van
den Duyvel gepijnigt te wor-
den , 7

N
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